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 املالية السوق  مجلس هيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة إلى الصندوق  يخضع

 الصندوق: إنشاء على املالية السوق  مجلس هيئة موافقة تاريخ

 م2009/ 16/02 هـ املوافق1430/ 02/ 19

 واألحكامالشروط 
 السعودي بالريــال األول مرابحـات صنـدوق

Alawwal Saudi Riyal Murabaha 

 عاماً(   طرحا مطروح مفتوح  نقد ال قاسوأ )صندوق

 مدير الصندوق

 كابيتال األّول شركة

 
جازة من على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير  السعودي بالريــال األول  مرابحـات صنـدوق تم اعتماد  ❖

ُ
  الشرعية امل

 املعين لصندوق االستثمار.املستشار الشرعي 

 خاضعة مرابحات األول بالريال السعودي بصندوق  الخاصة واألحكام الشروط في املذكورة والبنود املعلومات جميع أن  ❖

شركة األّول كابيتال حسب علمها واعتقادها، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة وإلى ؤكد . وتاالستثمار صناديق لالئحة

معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة عن أن املعلومات الواردة في هذه الشروط األحكام هي الحد املعقول، 

 وأّنها معلومات محّدثة ومعّدلة.صندوق ال

 بصندوق   الخاصة  األخرى   واملستندات  املعلومات  مذكرة  مع  الصندوق   وأحكام  وطشر   قراءة  املحتملين   املستثمرين  على  يجب ❖

 معرفة عدم حال في و بالصندوق، يتعلق استثماري  قرار أي اتخاذ قبل تاّمة ودقة بعناية مرابحات األول بالريال السعودي

 قبل  املستقلين   املاليين   املستشارين  أحد  استشارة  املحتمل  املستثمر  على  يجب  فانه  مالئم،  الصندوق   في  االستثمار  كان   إذا  ما

 .استثماري  قرار أي اتخاذ

 بتاريخ الشروط واألحكام هذه تحديت  وتم م2009/ 03/ 09 املوافق هـ 1430/ 03/ 12تاريخ إصدار هذه الشروط واألحكام:  ❖

 م.2019/ 17/07 املوافق هـ1440/ 11/ 14

تغيير مراجع الحسابات  هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق مرابحات األول بالريال السعودي التي تعكس  ❖

 .م21/05/2020القانوني واتعابه حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
3 

 
 

أسواق النقد السعودية  مفتوح املدة يستثمر في  أسواق النقدهو صندوق  (،)"الصندوق" مرابحات األول بالريال السعودي صندوق  •

شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب السجل التجاري   وهي (،قبل شركة األول كابيتال )"مدير الصندوق" ويدار منأسس  ،والخليجية

 التالي:والتي عنوانها  37-14178الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  والترخيص( 4030170788)رقم 

 ب 204مكتب رقم  –الدور الثاني  – بن حمران التجاري  مركز

( عبد العزيزاألمير محمد بن  شارع
ً
 )التحلية سابقا

 21553 جدة  51536.ب ص

 السعودية  العربية اململكة

ـــ   • ـــروطال هذهتوضــ ـــكل هذه التي بموجبها   حكاماأل و  شــ ـــتثمرين وتشــ ـــتثمار للمســ ـــركة األول كابيتال بتقديم خدمات االســ ـــتقوم شــ ســ

 الشروط واالحكام االتفاقية بين مدير الصندوق واملشترك.

ـــترك على ويجب  • ـــ ـــ ـــندوق  في املشــ ـــ ـــ ـــروط قراءة الصــ ـــ ـــ ـــة واألحكام الشــ ـــ ـــ ـــندوق  الخاصــ ـــ ـــ  معلومات على  تحتوي  أنها حيث تامة قراءة بالصــ

 .الصندوق  عن تفصيلية

عّدت •
ُ
  الصندوق  مدير ِقبل من املعلومات مذكرة  أ

ً
  املالية  السوق  هيئة مجلس عن الصادرة  املعدلة االستثمار صناديق الئحة ألحكامطبقا

 لنظام السوق املالية   االستثمار  صناديق  الئحة)"  م23/05/2016  لـ  املوافق  هـ16/08/1437  وتاريخ  2016  –  61  –  1  رقم  القرار  بموجب
ً
"( وفقا

 هـ..02/06/1426وتاريخ  30املرسوم امللكي رقم م/ الصادر بموجب

  للمحافظة السعي مع( شهر سايبور  وهو) للصندوق  املقارن  املؤشر عن تزيد عوائد تحقيق خالل  من املال رأس  تنمية إلى الصندوق  يهدف •

 . بالصندوق  املال رأس على

مرابحات األول   بصندوق  الخاصة األخرى  واملستندات املعلومات مذكرة  مع الصندوق  واحكام شروط قراءة  املحتملينعلى املستثمرين  يجب •

  الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا  هناك  كان حال وفي بالصندوق، يتعلق  استثماري  قرار  أي  اتخاذ قبل تامة ودقة   بعنايةبالريال السعودي 

 فانه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

إن كافة وجهات النظر واآلراء الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق )بعد أن بذل كل   •

كد من صحتها( وليس هنالك أي ضمانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين  االهتمام والعناية املعقولة للتأ

سائل املحتملين اال ينظروا الى محتوى الشروط واالحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو باي م

 أخرى.

    إن االستثمار في الصندوق ال •
ً
    كمايعتبر بمثابة وديعة لدى أي بنك أو التزاما

ً
  كامل  املستثمر  ويتحمل   الصندوق   مدير  قبل  منانه ليس مضمونا

   الخسارة   سبب   يكن  لم  ما  الصندوق   في  االستثمار  عن  تنتج  قد  مالية  خسائر  أي  عن  املسؤولية
ً
 الصندوق   مدير  من   إهمال  أو  تقصير   عن  ناجما

   املشترك  عن  نيابة  االشتراكات  مبالغ  يستثمر  سوف  الصندوق   مدير  بان  مشترك  كل  يعتبر   واالحكام  والشروط  املذكرة   على  بالتوقيع •
ً
 لهذه   وطبقا

 . واالحكام الشروط
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 مدير الصندوق  

 كابيتال  األول شركة

 +(96612) 2840335فاكس:  +(96612) 2842321تليفون: 

 اململكة العربية السعودية 21553جدة  51536ص.ب: 

  www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني: 

 

 

 أمين الحفظ 

 اإلتقان كابيتال

 الشاطئ  حي الكورنيش، طريق بارك، بزنس كوارترز  هيد ذا برج

   ٢١٤٨٢ جدة ،٨٠٢١: بريد صندوق 

 + ٩٦٦ ١٢ ٥١٠ ٦٣٠٣٠: هاتف 

  www.itqancapital.com: اإللكتروني املوقع

 

 

 القانوني  المحاسب 

 اسم مراجع الحسابات القانوني: (أ

 الخريجي هللا عبد أسامة

 عارف محمودشارع - الروضةحي - جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320فاكس:  012-6600085: هاتف

 
 

www.ey.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالقة ذوو األطراف

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.itqancapital.com/
http://www.ey.com/
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مصطلحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي   "الوحدة مالك"و" العميل"و"  املستثمرين"و" املحتمل املستثمر "و"  ملستثمر "او" املشترك"

 يمتلك وحدات في الصندوق. 

 . بها شركة األول كابيتال يقصد "شركة"الو"املدير"  و "مدير الصندوق"  

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة  الذي يتعين أعضائه صندوق المجلس إدارة يقصد به  "اإلدارة"مجلس  و الصندوق"  إدارة"مجلس 
ً
وفقا

 أعمال مدير صندوق االستثمار. 

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو  "املالية السوق "هيئة و" السوق "هيئة  و " الهيئة"

 موظف، أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفة من وظائف الهيئة. 

 مرابحات األول بالريال السعودي. يقصد به صندوق  "الصندوق"

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. يقصد بها  "الئحة صناديق االستثمار"

تمثل حصة  وحدة على انها   كل وتعامل وحدات  من تتكون املالك في أي صندوق استثمار  حصة بها  يقصد "وحدات الصندوق" "الوحدات"

 . في أصول صندوق االستثمارمشاعة 

 سايبور شهر مؤشر  هنا   ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق  يقصداالسترشادي"  شر ؤ "امل

 معنوية. الصندوق بمصلحة شخصية مادية اويقصد به الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير "تضارب املصالح" 

 مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرارات االستثمارية. يقصد بها  "املخاطر"

 أليام العمل الرسمية.  "عمل"يوم 
ً
 يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 به أي يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق. يقصد "يوم التعامل" 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. "التقويم"يوم 

 يقصد بها عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية. "التعامل"مصاريف 

 

  

 تعريفات
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 اسم الصندوق 
 مرابحات األول بالريال السعوديصندوق 

Alawwal Saudi Riyal Murabaha 

 شركة األول كابيتال مدير الصندوق 

 متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية مفتوح النقد أسواق صندوق  نوع الصندوق 

 إتقان كابيتال أمين الحفظ

 مفتوح رأسمال الصندوق المستهدف 

 ريال  10.000.000 الحد األدنى للتشغيل 

 األجل قصير ومتوسطاستثمار  االستثمار استراتيجية

 مفتوح مدة الصندوق 

 مفتوحة في أي يوم عمل المشاركة في الصندوق 

 موافق للشريعة اإلسالمية التوافق الشرعي 

 ريال سعودي 10 عند الطرح  سعر الوحدة

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 5.000وحدة أو  500 شتراك الحد األدنى لال

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 1.000وحدة أو  100 الحد األدنى لإلضافة 

 م15/04/2009م إلى  2009/ 03/ 15من  األولية  فترة الطرح

 تقديم طلبات االشتراك 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االشتراكآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 تقديم طلبات االسترداد 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االستردادآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 يوم عمل( على ان يكون يومي ) يموالتق أيام

 يومي )على ان يكون يوم عمل( أيام التعامل

 ال يوجد توزيع لألرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة األرباح توزيعات 

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام السنة المالية 

 شهر سايبور  المؤشر االسترشادي 

 ال يوجد رسوم اشتراك االشتراكرسوم 

 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع% سنويا 0.5  أتعاب إدارية 

  ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا وُيدفع% 0.06  أمانة الحفظ رسوم 

 ( من هذه الشروط واألحكام7بند رقم )حسب ما هو موض  في  مصاريف أخرى 

 منخفض مستوى المخاطر 
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 :  معلومات عامة  .1

 : دير الصندوق م (أ

ص سعودية وشخص مقفلة شركة مساهمة"شركة األّول كابيتال" وهي 
ّ
  بموجب السعودية املالية السوق  هيئة قبل  من  له  ُمرخ

 .(14178-37) رقم الترخيص

 

 : عنوان مدير الصندوق  (ب

 الثاني  الطابق –  التجاري  حمران بن مركز

( التحلية) عبد العزيز بن محمد األمير  شارع
ً
 سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 

 : املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  (ج

www.alawwalcapital.com 

 

 : أمين الحفظ (د

 تقان كابيتال إ

 

 : املوقع اإللكتروني ألمين الحفظ (ه

www.itqancapital.com 

 

 : النظام المطبق  .2

 واللوائح  واألنظمة التنفيذية  ولوائحه املالية  الســـــــــــوق  لنظام  الصـــــــــــندوق  ومدير  مرابحات األول بالريال الســـــــــــعودي  صـــــــــــندوق   يخضـــــــــــع

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى 

 

 االستثمار:   أهداف صندوق  .3

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  ( أ

( شهر سايبور  وهو) للصندوق  املقارن  املؤشر عن تزيد عوائد تحقيق خالل من املال رأس تنمية في الصندوق  أهداف تتمثل

 محفظة تنويع خالل من وذلك منخفض، مخاطر مستوى  على واإلبقاء بالصندوق، املال رأس على للمحافظة السعي مع

 . السعودي بالريال السيولة وعالية املخاطر منخفضة استثمارات في الصندوق  استثمارات

 

 :أساس ي  بشكل فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي  املالية األوراق( أنواع) نوع (ب

  في: أصوله الصندوق  ستثمرمن الئحة صناديق االستثمار سي 48استرشادا بأحكام املادة 

  اململكة.خارج  ملؤسسةمماثلة  رقابية هيئة أوخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد  هاتج مع النقد أسواق صفقات -1

 . اإلسالمية الصكوك  -2

 املالية.من هيئة السوق  املرخصة املالية الشركات لدى وصناديق املتاجرة بالسلع واملرابحةأسواق النقد  صناديق  -3

 

 :االستثمار تركيز  سياسة (ج

 املتوافقة الصكوك وصناديق الصكوك في الصندوق  أصول  قيمة من%  25 يتجاوز  ال بما االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  •

 .الشرعية املعايير مع

 واألحكام الشروط

http://www.alawwalcapital.com/
http://www.itqancapital.com/
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بمكن للصــندوق االســتثمار  في صــفقات املرابحة و الصــناديق املشــابهة بدون  باســتاناء االســتثمار في الصــكوك اإلســالمية ، •

 جزء اســتثمار الصــندوق  ملدير يحقأي قيود على نســب االســتثمار باســتاناء القيود الواردة في الفقرة )ز( قيود االســتثمار . 

ـــول  من ـــ ـــ ـــندوق  أصــ ـــ ـــ ـــعودية خارج) الخليجية الدول  في الصــ ـــ ـــ ـــتثماري  بمناخ تتمتع التي ( الســ ـــ ـــ ـــرط آمن، اســ ـــ ـــ  تتجاوز  ال أن  وبشــ

 .الصندوق  أصول  قيمة من% 25 نسبة الخليجية الدول  في املباشرة الصندوق  استثمارات

 

 : الصندوق  فيها يستثمر  التي  املالية األوراق أسواق (د

ــة النقد و البنوك املركزية   الســـلع  صـــفقات في املرابحة عمليات في  الصـــندوق  اســـتثمار  مجال  يشـــمل مع جهات خاضـــعة لتنظيم مؤســـسـ

 املرخصة املالية  الشركات  لدى  املرابحة  صناديق في  الصندوق  أموال  من  جزء استثمار  إلى باإلضافة إسالمية  صكوك  وشراء الخليجية ،

 .كابيتال األول  لشركة األخرى  والصناديق

 

 : مدة صندوق االستثمار  .4
 بحق  الصـــــــندوق  مدير  ويحتفظ  محدد عمر له يوجد ال انه أي  املدة، مفتوح  صـــــــندوق   الســـــــعودي بالريال  األول   مرابحات صـــــــندوق   أن

  انهاءه 
ً
 .املعلومات مذكرة  من( 4) الفقرة  من( و) الفرعية والفقرة  الصندوق  واحكام شروط من( 18) عشر ثمانية رقم للفقرة  وفقا

 

 قيود/حدود االستثمار:  .5

 خالل املعلومات  ومذكرة   الصــــندوق  وأحكام  وشــــروط االســــتثمار  صــــناديق  الئحة  تفرضــــها التي  والحدود بالقيود  الصــــندوق   مدير يلتزم

 .للصندوق  إدارته

 

 عملة الصندوق:  .6

ـــوم ـــ ـــ ــــع تقــ ـــ ـــ ــــول  جميــ ـــ ـــ ــــتثمارات أصــ ـــ ـــ ــــندوق  واســ ـــ ـــ ــــال الصــ ـــ ـــ ـــعودي، بالريــ ـــ ـــ ــــب الســ ـــ ـــ ــــى ويجــ ـــ ـــ ــــتثمرين علــ ـــ ـــ ــــداع املســ ـــ ـــ ــــوالهم إيــ ـــ ـــ ــــي أمــ ـــ ـــ  فــ

ــاب ـــ ــــــندوق  حســ ــــــال الصــ ـــــعودي بالريــ ــــــي الســ ــــــال وفــ ــــــان  حــ ـــــدفع ـكـ ــــــة الــ ــــــر بعملــ ــــــة غيــ ــندوق  عملــ ـــ ــــــال) الصــ ــــــعودي الريــ ــــــ ن ( الســ  فــ

ـــــدير ــندوق  مــ ـــ ــيقوم الصــ ـــ ــا ســ ـــ ــى بتحويلهــ ـــ ــة إلــ ـــ ــندوق  عملــ ـــ   الصــ
ً
ــا ـــ ــعار وفقــ ـــ ـــــرف ألســ ـــــالت صــ ــارية العمــ ـــ ــي الســ ـــ ـــــوم فــ ــــــتراك، يــ  االشــ

ــــد ــــب وقــ ــا يترتــ ــ ــأخير عليهــ ــ ــــذ تــ ــــب تنفيــ ــــتراك طلــ ــاليف أو االشــ ــ ــافية تكــ ــ ــــيتم إضــ ــــالم وســ ــــترك إعــ ــا املشــ ــ ــــل بهــ ــل قبــ ــ ــتراكه تفعيــ ــ  اشــ

 .الصرف أسعار في تقلبات أي الوحدات مالك ويتحمل هذا الصندوق  في

 : واألتعاب   والعموالت   الخدمات   مقابل  .7

 وتدفع يومي أساس على الصندوق  يتحملها التي الرسوم وتحتسب أدناه، املذكورة واملصاريف الرسوم الصندوق  يتحمل (أ

 : كاآلتي وهي آخر  الى رسم من يختلف أساس على

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
0.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي من قيمة سنويا

 . سنوي 

 %0.06 أتعاب أمين الحفظ 
ً
 . ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  سعودي  ريال ألف 150 وبحد أقص ى%( 0.18)

ً
 . سنويا

 وُيدفع من قيمة صافي  7,500مبلغ  رسوم رقابية
ً
 أصول الصندوق ريال سعودي سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق على  

 موقع تداول  
 وُيدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  5,000مبلغ 

ً
 ريال سعودي سنويا
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 ضريبة القيمة املضافة إليها مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة   •

 

 رسوم االشتراك واالسترداد ونقل امللكية: (ب

 

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 .اولي اشتراك رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال رسوم االشتراك

 . استرداد رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال االسترداد رسوم 

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 الخاصة: العموالت  (ج

  ال توجد عموالت خاصة.

 

 : والتسعير   التقويم  .8
 كيفية تقويم أصول الصندوق:  (أ

  الصندوق  أصول  قيمة كامل قسمة طريق عن التقويم احتساب يتم
ً
 الصندوق  التزامات قيمة كامل منها مخصوما

  مدفوعة مصروفات أي االعتبار في ويؤخذ.  الفترة لنفس الصندوق  وحدات عدد على االحتساب فترة خالل
ً
 مقدما

 .فصلها يتم حتى  التقويم تاريخ على السابقة الفترة خالل

 

 عدد نقاط التقويم وتكرارها: (ب

  الصندوق  أصول  تقويم يتم
ً
 (. السعودية للبنوك الرسمية العمل أيام) يوميا

 : التالية الحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  يمكن

 الحالة هذه   في الصندوق  تقويم ف ن  تعامل، يوم أي في للعمل مفتوحة السعودية العربية باململكة البنوك تكن لم وإذا  -

 .للعمل مفتوحة السعودية البنوك فيه  تكون  الذي التالي التعامل يوم هو  يكون  سوف

  التعليمات  لتقديم النهائي املوعد من عمل يومين تتجاوز  ال ملدة  الصندوق  أصول  تقويم تأخير  الصندوق  ملدير يحق كما -

 أصول  من كبير جزء تقويم إمكانية عدم معقول  بشكل الصندوق  مدير قرر  إذا واالسترداد، الشراء بعمليات الخاصة

 .عليه التعويل يمكن  بشكل الصندوق 

 

تخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطئ:  ج(   
ُ
 اإلجراءات التي ست

 :التالية اإلجراءات باتخاذ الصندوق  مدير  سيقوم التسعير  في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في

 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدوث توثيق  -1

 .الصندوق  مدير من خطاء سببها  كان خسائر أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

  وحدة  سعر من% 0.50 نسبته  ما على يؤثر بما والتسعير  التقويم في خطاء أي وقوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 املالية للسوق  االلكتروني املوقع وفي الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع في ذلك  عن اإلفصاح سيتم كما الصندوق،

  الصندوق  مدير يعدها التي الصندوق  تقارير  وفي( تداول ) السعودية
ً
 .االستثمار صناديق  الئحة من( 71) للمادة  وفقا

 مصاريف أخرى 

 %(.0.23) الصندوق  عمليات  مع التعامل يتطلبها أخرى  مصروفات أي-

التنفيذية لضريبة  رسوم ضريبة القيمة املضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة  -

 من 
ً
 م.2018يناير  1القيمة املضافة اعتبارا

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 
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   وذلك  املالية  السوق   لهيئة  الصندوق   تقارير  تقديم -4
ً
  على   التقارير  هذه   وتشتمل  االستثمار  صناديق  الئحة  من(  72)  للمادة   وفقا

 . والتسعير  التقويم أخطاء بجميع ملخص

 

 د(    طريقه احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: 

 يوم في الصندوق  لوحدات الصندوق  أصول  صافي قيمة بحساب واالسترداد االشتراك ألغراض الوحدة  سعر احتساب يتم

  العالقة ذي  التعامل
ً
  مستحقة أرباح أي اليه مضافا

ً
 الناتج قسمة ثم من  و مستحقة رسوم و مصاريف أي منه ومخصوما

  ظروف  أي  وجود  حال في التقويم عملية تأخير   الصندوق  ملدير  ويجوز  ، العالقة  ذي التعامل يوم في الوحدات عدد على اإلجمالي

 على  تؤثر  قد( الصندوق  مدير  إرادة  عن خارجة فنية أعطال أو الطبيعية  الكوارث) الحصر وليس املثال  سبيل  على استانائية

 . موافقته على للحصول  الصندوق   إدارة  مجلس الى الرجوع سيتم و الصندوق  أصول  قيمة تحديد أو التقويم عملية

 

 ه(    مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها: 

 التالي اليوم من مســـــاءً  5:00 الســـــاعة قبل الوحدة  ســـــعر واعالن  الصـــــندوق  أصـــــول   قيمة صـــــافي  بتحديث  الصـــــندوق   مدير يقوم

 املوقع وعلى   www.tadawul.com.sa". تـــــداول " الســـــــــــــعوديـــــة املـــــاليـــــة الســـــــــــــوق  اإللكتروني املوقع عبر  وذلـــــك التعـــــامـــــل، ليوم

  www.alawwalcapital.com الصندوق  ملدير اإللكتروني

 

 التعامالت:  .9
 واالسترداد:  االشتراك طلبات شأن في  الصندوق  مدير  مسؤوليات (أ

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق او استردادها اال في يوم التعامل. -

 املعلومات الخاصة به.تم تحديد املوعد النهائي لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد في شروط واحكام الصندوق ومذكرة  -

يعامل مدير الصندوق طلبات االشتراك واالسترداد بالسعر الذي يحتسب عند نقطة التقويم التالية للموعد النهائي لتقديم  -

 طلبات االشتراك واالسترداد. 

يق االستثمار أو يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بحيث ال تتعارض مع أي احكام تتضمنها الئحة صناد -

 شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.

 

 ملالك الوحدات: االسترداد عوائد ودفع االسترداد طلب تسلم بين زمنية فترة أقص ى (ب

 العربية اململكة في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي  خالل الصندوق  في الوحدات حملة من االسترداد طلبات قبول  يتم

 .التقويم ليوم التالي الرابع اليوم في العمل اغالق قبل العميل الى املستردة  الوحدات قيمة دفع يتم وسوف السعودية،

 

 الصندوق:  وحدات في  التعامل قيود (ج

هذه ( من 9يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد املستلمة واملقبولة حسب املواعيد املوضحة في الفقرة )ح( من املادة )

الشروط واالحكام بناًء على سعر الوحدة إلغالق يوم التعامل التالي، وفي حال تم استالم الطلب بعد املوعد النهائي سيتم احتسابه 

 في يوم التعامل التالي ليوم استالم الطلب.

 

ل التي الحاالت (د ق، أو  الوحدات في  التعامل معها يؤجَّ
َّ
 الحاالت: تلك  في املتبعة واإلجراءات  يعل

 للمادة ) -1
ً
( 61يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد او اشتراك في الصندوق في أي من الحاالت االتية وفقا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62واملادة )

 في حال طلبت الهيئة ذلك مدير الصندوق.  -أ

% او أكثر من صافي قيمة الصندوق في أي يوم  10إذا كانت قيمة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات يساوي  - ب

 تعامل. 

في حال تم تعليق التعامل في الوسق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية او األصول األخرى التي يملكها  - ت

  الصندوق، اما بشكل عام أو بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 لصافي قيمة الصندوق. 

 سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حال حدوث أي تعليق على وحدات الصندوق:  -2

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصال  مالكي الوحدات. -أ

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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 مين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة.مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأ - ب

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور   - ت

انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير  

 لكتروني للسوق. الصندوق واملوقع اال

سيتم تلبية طلبات االسترداد في أقرب وقت تعامل ممكن كم سيتم التعامل مع طلبات االسترداد املؤجلة بالنسبة والتناسب   -3

 وتحويل مبالغ االسترداد الى مالكي الوحدات في أقرب فرصة ممكنة.

شترك ألنظمة ولوائح الهيئة، ويتم رفض االشتراك: يحق ملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك في حال عدم تطبيق امل -4

 ارجاع مبالغ االشتراك الى حساب العميل خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم قيمة االشتراك.

 

ل:  االسترداد طلبات  اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات (ه  التي ستؤجَّ

  صناديق  الئحة من( 61) املادة  الى تخضع  التي االسترداد عمليات لتأجيل املنظمة االحكام الصندوق  مدير يتبع سوف

 : يلي كما وهي املالية، السوق  هيئة من الصادرة  االستثمار

  من أكثر  أو%  10 تعامل يوم أي في تلبيتها  املطلوب الوحدات ملالكي  االسترداد طلبات كافة قيمة إجمالي نسبة إجمالي بلغ إذا (1

 .  الصندوق  أصول  قيمة صافي

  يملكها التي األخرى  األصول  أو املالية األوراق مع التعامل  فيها يتم التي الرئيسية األسواق أحد في التعامل تعليق تم إذا (2

 صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول  بشكل  الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  أصول  إلى بالنسبة أو عام بشكل إما الصندوق،

 .  الصندوق  أصول  قيمة

 . تأجيلها املطلوب االسترداد طلبات اختيار عند ومنصفة عادلة إجراءات باتباع الصندوق  مدير سيقوم •

 

مة األحكام (و
ّ
 آخرين:  مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظ

 في  املطبقة العالقة ذات األخرى  واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية السوق  لنظام التابعة االحاكم هي املنظمة االحكام

 . السعودية العربية اململكة

 

 وتابعيه في وحدات الصندوق:  استثمار مدير الصندوق  (ز

يجوز ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام   أ(

 باملتطلبات اآلتية:

والحقوق املتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق  أال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه في الوحدات  (1

 املتصلة بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة. 

 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات التي يملكونها. (2

ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني  االفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل  (3

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71للسوق وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق املادة )

 

 تعامل:   يوم أّي  في  واالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية واملواعيد املحدد التاريخ (ح

 السعودية، العربية اململكة في الرسمية العمل أيام من عمل يوم أي في الصندوق  في واالسترداد  االشتراك طلبات استقبال يتم

  الطلبات تنفيذ ويتم
ً
 : يلي ملا  وفقا

  12 الساعة قبل املستلمة الطلبات -
ً
 .اليوم نفس تقويم  سعر   حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

  12 الساعة بعد املستلمة الطلبات -
ً
 .اليوم لذلك التالي العمل يوم تقويم  سعر   حسب تنفيذها يتم التعامل أيام من ظهرا

 

 

 

 استردادها:  أو   الوحدات في  باالشتراك الخاصة الطلبات تقديم إجراءات (ط

 

  :إجراءات االشتراك

 مدير  الى وتقديمها ومذكرة املعلومات الشـــــروط واألحكام وتوقيع االشـــــتراك نموذج بتعبئة  العميل يقوم االشـــــتراك طلب عند

  االلكتروني الصندوق   مدير موقع  طريق عن أو الصندوق  ملدر  الرئيس ي   املقر  بزيارة الصندوق   في االشتراك ويمكن .الصندوق 

 .توفرها حال في
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  االشتراك:  رفض

 أي بموجب أو الهيئة  ولوائح ألنظمة املشترك تطبيق عدم  حال في الصندوق  في اشتراك طلب أي  رفض الصندوق   ملدير يحق

ـــــتراك قيمــة إرجــاع عالقــة، ويتم ذي آخر نظــام ـــ ـــ ـــاب الى االشــ ـــ ـــ ـــ ـــة خالل العميــل حســ ـــ ـــ ـــ   قيمــة تقــديم تــاريخ من عمــل أيــام خمســ

 االشتراك

 

 :  االسترداد إجراءات

ـــــتثمر يقـدم أن  يمكن ـــ ـــ ـــــترداد طلبـا املســ ـــ ـــ ـــــترداد نموذج بتعبئـة وذلـك عمـل، يوم أي في  الوحـدات قيمـة الســ ـــ ـــ  ملـدير  وتقـديمـه االســ

 الصندوق. مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي الصندوق،

 كل اســــترداد للمشــــاركين  ويجوز  االســــترداد، طلبات اســــتالم ليوم  التالي التقويم يوم في االســــترداد طلبات معالجة تتم وســــوف

  القيمة، في أعلى أيهما  ريال  1.000 أو  وحدة  100 عن يقل االسـترداد أال شـريطة يملكونها، التي  االسـتثمار  وحدات من جزء أو

ــــان   الى تؤدي وأال ـــ ــــاركته نقصــ ـــ ــــندوق   في مشــ ـــ ــــعودي،  5000وحدة يعادل (  500) والبالغ املطلوب األدنى الحد عن الصــ ـــ   ريال ســ

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أقصاها مدة في الوحدات قيمة دفع يتم وسوف

ـــــندوق  ملدير ويجوز  ـــ ـــ ـــــترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــ ـــ ـــ ـــــندوق  من اســ ـــ ـــ   الحالتين من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى  الصــ

 :اآلتيتين 

O ـــــترداد طلبـات إجمـالي جميع بلغ إذا ـــ ـــ ــــــافي من أكثر أو%( 10) تعـامـل يوم أي في الوحـدات ملـالكي االســ ـــ ـــ ـــــول  قيمـة صــ ـــ ـــ  أصــ

 الصندوق.

O ــــوق  في التعامل تعليق  تم إذا ــــهم ســ ــــعودي األســ ــــبب ألي الســ ــــكل و كان, ســ ــــندوق  مدير ويرى  جزئي، أو عام  بشــ  أن  الصــ

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر السوق  تعليق

 

 قيمة الحد األدنى من الوحدات الالزمة لالشتراك أو االسترداد من الصندوق:   (ي

 الحد األدنى لالشتراك واالشتراك االضافي في الصندوق: 

 (. سعودي ريال  آالف خمسةسعودي )ف ريال  أال  5الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو  -

 لف ريال سعودي(. أريال سعودي ) 1,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي في الصندوق  -

 الحد األدنى من الوحدات الالزمة لالسترداد من الصندوق: 

 لف ريال سعودي( أريال سعودي ) 1,000يبلغ الحد األدنى لالسترداد من الصندوق   -

أن يخفض استثمار مالك الوحدات إلى أقل من الحد األدنى ملبلغ االشتراك املبدئي املحدد    إذا كان من شأن أي استرداد -

للصندوق، فسوف يتم استرداد كامل املبلغ املستثمر دون الرجوع إلى مالك الوحدات. وسوف تدفع عائدات كافة  

 جاري لبنك مالك الوحدات.طلبات االسترداد بالعملة املحددة في الحساب الجاري من خالل القيد في الحساب ال 

 

 الصندوق:  في  األدنى الحد ذلك إلى عدم الوصول  تأثير  جمعه، ومدى  الصندوق  مدير  ينوي  األدنى للمبلغ الذي الحد (ك

 لرأسمال أعلى حد يوجد ال بينما سعودي، ريال ماليين 10 هو الصندوق  تشغيل لبدء املطلوب املال لرأس األدنى الحد ان

 اضافية، أشهر 6 الطرح فترة  تمديد بعد الصندوق  لتشغيل الالزم املال رأس من األدنى الحد تجميع تعذر حالة وفي الصندوق،

 الى( وجدت إن) محققة استثمارية عوائد وأي االشتراك ورسوم االشتراكات مبالغ وإعادة  بذلك املالية السوق  هيئة إشعار يتم

  وإشعاره  مستثمر  لكل االستثماري  الحساب
ً
  إن ) محققة استثمارية عوائد وأي  االشتراك ورسوم مبلغ حسم ون د بذلك خطيا

 (.وجدت

 

 قيمة  أدنى لصافي كحد  ما يعادلها أو  سعودي ريال ماليين 10 متطلب  استيفاء  لضمان الالزمة التصحيحية اإلجراءات بيان (ل

 الصندوق:  أصول 

 10 البالغ الصندوق  أصول  صافي من األدنى بالحد يتعلق فيما االستثمار صناديق بالئحة  بااللتزام الصندوق  مدير سيسعى

  السوق  هيئة ب شعار الصندوق  مدير سيقوم ريال ماليين 10 دون  ما إلى الصندوق  أصول  صافي انخفض حال وفي .ريال ماليين

 .لذلك املنظمة واللوائح الوحدات حملة مصال   مع  تتناسب التي اإلجراءات التخاذ املالية
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 التوزيع: سياسة   .10

 رباح:سياسة توزيع الدخل واأل  -أ

لن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين وسيقوم ب عادة استثمار األرباح املحصلة في الصندوق مما سينعكس على 

 سعر وحدة الصندوق. 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع: -ب

 ال يوجد

 كيفية توزيع األرباح: -ج

 ال يوجد

 

 مالكي الوحدات: ى  ل ا التقارير    تقديم  .11

 .والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في بماة املالي بالتقارير  الصلة ذات املعلومات (أ

بمـا في ذلـك القوائم املـاليـة الســـــــــــــنويـة املراجعـة( والتقـارير الســـــــــــــنويـة املوجزة )الســـــــــــــنويـة  التقـارير  بـ عـداد  الصـــــــــــــنـدوق  مـدير  ســـــــــــــيقوم -

 .مقابل دون  الطلب عند بها الوحدات مالكي وتزويد ( من الئحة صناديق االستثمار5وفقا ملتطلبات امللحق رقم )والتقارير األولية 

  صناديق الئحة من( 71) املادة  حسبمرابحات األول بالريال السعودي  بصندوق  الخاصة  التقارير ب تاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 : أتي كل وهي االستثمار

 . التقرير فترة  نهاية من يوما( 70) تتجاوز  ال مدة  خالل السنوية التقارير اتاحة •

 . التقرير فترة  نهاية من يوما( 35) تتجاوز  ال مدة  خالل األولية التقارير اتاحة •

  مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص مرابحات األول بالريال السعودي لصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي أرقام جميع واتاحة

  خالل الصندوق  بيانات وحدات في صفقاته وسجل يمتلكها التي الوحدات أصول  قيمة صافي ببيانات وحدات  مالك كل تزويد •

 .الوحدات مالك بها يقوم الصندوق  وحدات  في صفقة كل من يوما( 15)

  يلخص( البيان شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك إلى سنوي  بيان ارسال •

 األرباح على البيان هذا  ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما( 30) خالل املالية السنة مدار على الصندوق  وحدات  في صفقاته

  الصندوق  وأحكام شروط في والواردة  الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب  واملصاريف الخدمات مقابل وإجمالي املوزعة

  شروط في أو االستثمار صناديق  الئحة في عليها املنصوص االستثمار قيود  مخالفات جميع الى باإلضافة املعلومات، ومذكرة 

 . املعلومات مذكرة  أو الصندوق  وأحكام

 عن الهيئة تحددها التي بالطريقة أو للسوق  االلكتروني  واملوقع االلكتروني موقعه  في باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم سوف •

 : األتية املعلومات تتضمن والتي  سنوي،  ربع كل بنهاية الصندوق  معلومات

  الربع من يوم أول  في هي كما الصندوق  محفظة في استثمارات  عشرة  أكبر  أسهمهم تشكل الذين املصدرين ونسب  ألسماء قائمة -1

 . املعني

 . الصندوق  أصول  قيمة صافي متوسط إلى املعني الربع في اإلجمالية األتعاب نسبة -2

 (. وجدت إن) للوحدة  األولي السعر إلى ونسبتها املعني الربع في املوزعة األرباح مبالغ -3

 . املعني الربع نهاية في الصندوق  أصول  قيمة صافي من  الصندوق  مدير استثمار ونسبة قيمة -4

 . الصندوق  أصول  صافي قيمة متوسط إلى املعني للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ -5

 .املخاطر قياس ومؤشرات معايير  -6

 . الصندوق  أداء ومؤشرات معايير  -7

 .املعني الربع نهاية في الصندوق  أصول  صافي قيمة من االقتراض نسبة -8

  

 : الصندوق  مدير  يعّدها التي  الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل ب( أماكن

 االسـتثماري  الحسـاب فتح  نموذج في  مبين  هو كما الفاكس او الهاتف او االلكتروني البريد او البريدي العنوان  على التقارير  ارسـال يتم

 ( 60) خالل أخطـاء بـاي  الصـــــــــــــنـدوق  مـدير إخطـار  يجـب و العنوان، في تغيير  بـاي  الصـــــــــــــنـدوق  مـدير اشـــــــــــــعـار تم اذا اال
ً
  يومـا

ً
 من تقويميـا

 ملدير االلكتروني  املوقع على  التقارير هذه  توفير   ســـــــــــيتم كما  وحاســـــــــــمة، التقارير نهائية تلك  تصـــــــــــبح  ذلك بعد و  التقارير تلك اصـــــــــــدار

 .للسوق  االلكتروني واملوقع الصندوق 
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 : للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم (ج

  املراجعة السنوية املالية القوائم بتقديم الصندوق  مدير يقر
ً
 .طلبها عند مجانا

 

 سجل مالكي الوحدات:  .12

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل إعداد الصندوق  مدير يقوم- 1

  الوحدات مالكي سجل يعد -2
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 :أدنى كحد الوحدات مالكي سجل في اآلتية املعلومات بحفظ الصندوق  مدير يقوم -3

 .وعنوانه الوحدات مالك اسم -

 أي أو الحال،  بحسـب التجاري  سـجله  رقم أو سـفره جواز  رقم أو إقامته  رقم أو  الوحدات ملالك الوطنية الهوية  رقم -

 .الهيئة تحددها أخرى  تعريف وسيلة

 الوحدات. مالك جنسية -

 .السجل في الوحدات مالك تسجيل تاريخ -

 وحدات. مالك كل أجراها التي  بالوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات -

 .وحدات مالك لكل اململوكة( الوحدات أجزاء ذلك في بما) الوحدات لعدد الحالي الرصيد -

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي -

ـــــجـل يكون  -4 ـــ ـــ ـــــنـدوق  مـدير يقـدم كمـا طلبهـا، عنـد الهيئـة ملعـاينـة جـاهز  الوحـدات مـالكي ســ ـــ ـــ   الصــ
ً
ــــــا ـــ ـــ ـــــجـل ملخصــ ـــ ـــ  مـالـك لســ

ــالـــك أي إلى الوحـــدات   وحـــدات مـ
ً
ــا ــانـ ــد مجـ ــة املعلومـــات جميع امللخص ذلـــك يظهر أن  )على الطلـــب عنـ ــالـــك املرتبطـ   بمـ

 (.فقط املعني  الوحدات

   الوحدات مالكي  ســـــجل  بتحديث الصـــــندوق  مدير يقوم -5
ً
 الفقرة في إليها  املشـــــار املعلومات في التغيرات  يعكس بحث فورا

 .الفقرة هذه من( 3)

 

 اجتماع مالكي الوحدات:  .13

 الوحدات:  ملالكي اجتماع عقد إلى فيها التي ُيدعى الظروف ( أ

 منه. بمبادرة  الوحدات مالكي اجتماع لعقد الدعوة  الصندوق  ملدير يجوز  ▪

م من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي لعقد اجتماع سيقوم مدير الصندوق بالدعوة  ▪
ّ
 الحفظ. أمين من كتابي طلب تسل

م  من أيام( 10) خالل الوحدات  مالكي لعقد اجتماع بالدعوة   الصــــــــندوق   ســــــــيقوم مدير ▪
ّ
ــل  أكثر  أو مالك من كتابي طلب تســــــ

 الصندوق. وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من

 الوحدات. ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات (ب

 للســـــوق   االلكتروني  واملوقع  الصـــــندوق   ملدير االلكتروني  املوقع في خالل )اإلعالن  من الوحدات  مالكي الجتماع الدعوة   تكون  ▪

 من األقل على أيام عشــــرة   قبل الحفظ  وأمين الوحدات مالكي  جميع إلى كتابي(  وب رســــال اشــــعار (تداول )  الســــعودية املالية

  21 عن ال تزيد وبمدة  االجتماع تاريخ
ً
 .االجتماع تاريخ من األقل على يوما

  الوحدات  مالكي اجتماع  ال يكون  ▪
 
 على% 25  منفردين مجتمعين أو  يملكون  الوحدات  مالكي من  عدد  حضره  إذا إال صحيحا

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل

 في ذلك عن باإلعالن ثاني اجتماع الى بالدعوة  الصـندوق  مدير  سـيقوم  السـابقة،  الفقرة  في املذكور   النصـاب  يسـتوف لم اذا ▪

 جميع الى كتابي اشــــــعار  وب رســــــال( تداول )  الســــــعودية املالية  للســــــوق  االلكتروني  واملوقع  الصــــــندوق   ملدير االلكتروني  املوقع

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) بخمســـة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ  وأمين الوحدات  مالكي
ً
  صـــحيحا

ً
 نســـبة كانت أيا

 .االجتماع وقت املمثلة الوحدات

 مالكي الوحدات:  اجتماعات في التصويت وحقوق  الوحدات مالكي تصويت طريقة (ج

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

 .االجتماع وقت يملكها وحدة  كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز  ▪

الحديثة   التقنية وســــــائل بواســــــطة قراراتها على  والتصــــــويت مداوالتها في واالشــــــتراك الوحدات مالكي اجتماعات  عقد يجوز  ▪

 
ً
 الهيئة. تضعها التي للضوابط وفقا
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 حقوق مالكي الوحدات:  .14
  وبدون  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخص املعلومات ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط من محدثة نسخ على الحصول  -

 . مقابل

  الصفقات بجميع وسجل قيمتها، وصافي يمتلكها التي الوحدات وعدد الوحدات قيمة صافي على يشتمل تقرير على الحصول  -

 ( 15) عشر خمسة خالل بالصندوق  الوحدات مالك من املنفذة 
ً
 .صفقة كل من يوما

 . مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  -

  سريانه قبل التغيير بهذا ملخص وارسال املعلومات ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط في تغيير  باي االشعار -
ً
 التغيير لنوع وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة في املحددة  واملدة 

 . الصندوق  إدارة  مجلس في تغيير  باي االشعار -

  املعلومات  ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط  من  محدثة نسخة على الحصول  -
ً
 ومعلومات الفعلية واالتعاب  الرسوم  تبين سنويا

 .طلبها عند الصندوق  أداء

 ( 21) وعشرين واحد عن تقل ال بمدة  االنهاء قبل االستثمار صندوق   ب نهاء الصندوق  مدير برغبة االشعار -
ً
 .يوما

 .لذلك املحددة  األوقات في االسترداد مبالغ دفع  -

 .الصندوق  مدير من طلبها عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات على الحصول  -

 

 مسؤولية مالكي الوحدات:  .15
  الوحدات مالك يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره  الوحدات مالك خسارة حال عدا فيما

ً
 والتزامات ديون  عن مسؤوال

 . الصندوق 

 

 خصائص الوحدات:  .16

 :التالية الشروط وفق الوحدات من واحدة فئة من أكثر إصدار الصندوق  ملدير ويجوز  واحدة فئة ذات الصندوق  وحدات

 .باملساوة يعاملوا متساوية بحقوق  الفئة نفس من الوحدات مالكي جميع يتمتع•

 .الصندوق  من األخرى  للفئات االستثمار وأهداف استراتيجيات عن تختلف استثمار وأهداف استراتيجيات فئة ألي تكون  لن•

 .الوحدات من أخرى  فئة مالكي بحقوق  اإلخالل شأنها من بحقوق  الوحدات من فئة مالكو يتمتع لن •

 

 شروط وأحكام الصندوق: التغيرات في   .17

 واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار:االحكام املنظمة لتغيير شروط واحكام الصندوق  -أ

تنقســــم االحكام املنظمة لتغيير شــــروك واحكام الصــــندوق الى ثالثة اقســــام و ذلك بناًء على نوعية املعلومات املراد تغييرها  

 لالئحة صناديق االستثمار )املواد 
ً
 في الشروط واالحكام كاالتي: ( حيث تنقسم االحكام املنظمة للتغيرات58، 57، 56وفقا

i. :موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات األساسية 

 للفقرة الســابقة  -
ً
يجب على مدير الصــندوق الحصــول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة الشــرعية وفقا

 املقترح للصندوق.من هذه املادة، الحصول على موافقة هيئة السوق املالية على التغيير األساس ي 

 من الحاالت التالية: -
ً
 يقصد بمصطل  "التغيير األساس ي" أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق. .2

 االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق. .3

 ن آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حي .4

ــــــوم   - ــــــ ي دون فرض أي رســ ــاســ ــــ ــــــريان أي تغيير أســ ــــــترداد وحداتهم قبل ســ ــــــندوق اســ يحق ملالكي وحدات الصــ

 استرداد.

 

ii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات مهمة 
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 بأي تغيرات م -
ً
ــــندوق املعني كتابيا ـــ ــــعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصــ ـــ ــــندوق إشــ ـــ همة  يجب على مدير الصــ

( قبل اليوم املحدد 21مقترحة ألي صــندوق عام يديره مدير الصــندوق. ويجب أال تقل فترة اإلشــعار عن )

 من قبل مدير الصندوق لسريان هذه التغيير.

 ألحكـام املـادة ) -
ً
 وفقـا

ً
ـــــيـا ـــ ـــ ــــــاســ ـــ ـــ  أســ

ً
ـــــطل  "التغيير املهم" أي تغيير ال يعـد تغييرا ـــ ـــ ــــــد بمصــ ـــ ـــ ( من الئحـة 56يقصــ

 يير من شأنه أن:  صناديق االستثمار، أو أي تغ

 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق. .1

يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصــول الصــندوق إلى مدير الصــندوق أو أي عضــو من أعضــاء   .2

 مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منها.

 من املدفوعات تســــدد من أصــــول الصــــندو  .3
ً
 جديدا

ً
ق أو يزيد بشــــكل جوهري أنواع يقدم نوعا

 املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. .4

ــــندوق   - ــــيل التغييرات املهمة في املوقع اإللكتروني ملدير الصــ ــــاح عن تفاصــ ــــندوق باإلفصــ ــــيقوم مدير الصــ ســ

 ( أيام من سريان التغيير.10طريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل )واملوقع اإللكتروني للسوق أو بال

 يحق ملالكي وحدات الصندوق استرداد وحداتهم قبل سريان أي تغيير مهم دون فرض أي رسوم استرداد. -

 

iii. :اشعار الهيئة ومالكي الوحدات باي تغييرات واجبة االشعار 

ـــــعـــار في  - ـــ ـــ  بــأي تغييرات واجبـــة اإلشــ
ً
ـــــعـــار الهيئـــة ومــالكي الوحــدات كتـــابيـــا ـــ ـــ ـــــنـــدوق إشــ ـــ ـــ يجـــب على مــدير الصــ

 ( أيام من سريان التغيير.8)الصندوق العام الذي يديره قبل 

ــــ" - ـــ ـــ ـــ ( من الئحة صــناديق  57( و)56)التغيير واجب اإلشــعار" أي تغيير ال يقع ضــمن أحكام املادتين يقصــد بـــ

 االستثمار.

 

 اإلجراءات املتبعة لإلشعار عن أي تغيير في شروط واحكام الصندوق:

ــية في موقعه اإللكتروني   - ــاسـ ــيل التغييرات األسـ ــ  عن تفاصـ ــندوق مالكي الوحدات ويفتـ يشـــعر مدير الصـ

 ( أيام من سريان التغيير.10لكتروني للسوق وذلك قبل )واملوقع اإل

 ألحكام املادة  -
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ ـــــية في تقارير الصــ ـــــاســ ـــــيل التغييرات األســ بيان تفاصــ

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71)

لكتروني للســـــوق اإلفصـــــاح عن تفاصـــــيل التغييرات املهمة في املوقع االلكتروني ملدير الصـــــندوق واملوقع اال -

 ( أيام من سريان التغيير.10املالية السعودية )تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل عشرة )

 ألحكام املادة ) -
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ ـــــيل التغييرات املهمة في تقارير الصــ ( 71بيان تفاصــ

 من الئحة صناديق االستثمار.

تغييرات واجبة االشـــعار في املوقع االلكتروني ملدير الصـــندوق واملوقع االلكتروني  اإلفصـــاح عن تفاصـــيل ال -

( أيام من سـريان 21للسـوق املالية السـعودية )تداول( او بالطريقة التي تحددها الهيئة وذلك قبل عشـرة )

 التغيير.

-  
ً
ـــــندوق وفقا ـــــندوق التي يعدها مدير الصــ ـــــيل التغييرات املهمة في تقارير الصــ ( 71ألحكام املادة ) بيان تفاصــ

 من الئحة صناديق االستثمار.
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 إنهاء الصندوق:  .18

 كاالتي: هي االستثمار صناديق الئحة احكام بموجب باإلنهاء الخاصة واإلجراءات الصندوق  انهاء فيها يستوجب التي  الحاالت

 

  الوحدات ومالكي الهيئة إشعار عليه فيجب الصندوق، إنهاء في الصندوق  مدير رغب إذا -
ً
 ال مدة قبل ذلك في برغبته كتابيا

 ( 21) عن تقل
ً
 .الصندوق  وأحكام بشروط اإلخالل دون  فيه، الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

 وأحكام بشروط اإلخالل دون  وذلك انتهائه، فور  العام الصندوق  تصفيه إجراءات في البدء الصندوق  مدير على يجب -

 .بالصندوق  الخاصة املعلومات ومذكرة الصندوق 

 تصفيته. ومدة الصندوق  مدة انتهاء عن للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في اإلعالن  الصندوق  مدير على يجب -

 : مدير الصندوق  .19
 ومسؤولياته: وواجباته الصندوق  مدير  مهام (أ

 وأحكام  وشروط لهم املرخص األشخاص والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة العمل .1

 .  بالصندوق  الخاصة املعلومات ومذكرة  الصندوق 

  مالكي  تجاه  األمانة واجب ذلك في بما لهم املرخص األشخاص الئحة عليها نصت التي والواجبات املبادئ بجميع االلتزام .2

 . املعقول  الحرص وبذل مصالحهم يحقق بما العمل يتضمن والذي الوحدات،

  الصندوق  مدير يكون  .3
ً
 :اآلتي عن مسؤوال

 . الصندوق  إدارة  •

 . للصندوق  اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق  عمليات •

 . الصندوق  وحدات طرح •

 .مضللة وغير  وصحيحة وواضحة كاملة وأنها واكتمالها املعلومات ومذكرة   الصندوق  وأحكام  شروط دقة من التأكد •

  قام  أو  مباشر  بشكل  وواجباته  مسؤولياته  أدى  سواءً   االستثمار  صناديق  الئحة  بأحكام  االلتزام  عن  مسؤول  الصندوق   مدير .4

 .لهم املرخص األشخاص والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بتكليف

  مدير من متعمد تقصير  أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال عن الناتجة الصندوق  خسائر  عن مسؤول الصندوق  مدير .5

 . الصندوق 

  على والعمل. معها التعامل سرعة وضمان الصندوق  استثمارات في تؤثر التي املخاطر لرصد واإلجراءات السياسات وضع .6

 . األقل على سنوي  بشكل املخاطر تقويم

 . طلبها عند التطبيق بنتائج الهيئة وتزويد وااللتزام  املطابقة مراقبة برنامج  تطبيق .7

 

 الباطن:  من صندوق  مدير  تعيين في  الصندوق  مدير  حق (ب

 للصندوق من بالعمل تابعيه من  أي أو أكثر  أو ثالث طرف ملدير الصندوق تكليف  يجوز  .1
ً
مدير   يدفع أن  على  الباطن مديرا

 .الخاصة موارده  مدير للصندوق من أي ومصاريف الصندوق أتعاب

  املكلف الباطن مدير الصندوق من يكون  أن يجب .2
ً
  شخصا

ً
ف اإلدارة وأن نشاط بممارسة له مرخصا

ّ
  عقد بموجب ُيكل

 مكتوب.

 

 استبداله:  أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام (ج

، وذلك 
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 الحاالت التالية:في حال وقوع أي من 

  .لهم املرخص األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة إشعار دون  اإلدارة  نشاط ممارسة عن الصندوق  مدير توقف .1

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو اإلدارة  نشاط ممارسة  في الصندوق  مدير ترخيص إلغاء .2

 اإلدارة. نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الصندوق  مدير من الهيئة إلى طلب تقديم .3

  الهيئة تراه  بشكل ) أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا .4
ً
 التنفيذية. ولوائحه النظام بالتزام( جوهريا

  لدى   مسجل   آخر  شخص  وجود  عدم  مع  استقالته  أو  عجزه   أو  الصندوق   أصول   يدير  الذي  االستثمارية  املحفظة  مدير  وفاة  .5

  .املحفظة مدير يديرها  التي الصناديق أصول  أو االستثمار صندوق  أصول  إدارة  على قادر  الصندوق  مدير

 جوهرية أهمية ذات أنها( معقولة أسس على بناءً ) الهيئة ترى  أخرى  حالة أي .6
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  صـــــــالحياتها  من أيا الهيئة  مارســـــــت إذا
ً
 من  كامل  بشـــــــكل  التعاون   الصـــــــندوق  مدير على  فيتعين  املادة، هذه  من أعاله   للفقرة   وفقا

ــهيل أجل  ( 60)  خالل  وذلك البديل  الصـــندوق  مدير إلى  املســـؤوليات  نقل  تسـ
ً
 على  ويجب البديل.  الصـــندوق   مدير  تعيين من يوما

   ذلك  كان حيثما-  ينقل  أن  املعزول  الصـــــــــندوق  مدير
ً
  ضـــــــــروريا

ً
  ومناســـــــــبا

ً
 بصـــــــــندوق  املرتبطة  العقود جميع -الهيئة لتقدير  ووفقا

 البديل. الصندوق  مدير إلى العالقة ذي االستثمار

 

 : أمين الحفظ  .20
 ومسؤولياته: أمين الحفظ وواجباته مهام (أ

  الحفظ  أمين  يعد ▪
ً
  التزاماته عن مسؤوال

ً
  كلف  أم مباشر بشكل مسؤولياته أدى سواءً  االستثمار، صناديق  الئحة  ألحكام  وفقا

  بها
ً
  طرفا

ً
 . لهم املرخص األشخاص الئحة أو االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب ثالثا

   الحفظ  أمين  يعد ▪
ً
 أو  إهمال  أو  احتيال  بسبب  الناجمة  الصندوق  خسائر  عن  الوحدات  ومالكي  الصندوق   مدير  تجاه   مسؤوال

 . الحفظ أمين من متعمد تقصير  أو تصرف سوء 

   الحفظ  أمين  يعد ▪
ً
 جميع   اتخاذ  عن  كذلك  مسؤول  وهو  الوحدات  مالكي  لصال   وحمايتها  الصندوق   أصول   حفظ  عن  مسؤوال

 . الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

 

 الباطن:  أمين حفظ من  تعيين  أمين الحفظ في حق (ب

   بالعمل  تابعيه  من  أي  أو  أكثر   أو  ثالث  طرف  تكليف  الحفظ  ألمين   يجوز  .1
ً
  أتعاب   الحفظ  أمين   وسيدفع   الباطن  من  للحفظ   أمينا

 .الخاصة موارده  من الباطن من  حفظ أمين أي ومصاريف

   املكلف  الباطن  من   الحفظ  أمين  يكون   أن  يجب .2
ً
   شخصا

ً
ف   وأن  الحفظ  نشاط  بممارسة  له  مرخصا

ّ
 . مكتوب  عقد  بموجب  ُيكل

3.  

 استبداله:  أو   أمين الحفظ لعزل  املنظمة األحكام (ج

1.  
ُ
 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيةمدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه ِقبل ن من عيّ للهيئة عزل أمين الحفظ امل

ً
 :مناسبا

 .توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم ▪

 .إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة ▪

 ظ.الحفو  صه في ممارسة نشاط اإلدارة ترخي الحفظ إللغاءتقديم طلب إلى الهيئة من أمين  ▪

(  إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخّل  ▪
ً
 .النظام ولوائحه التنفيذية بالتزام)بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .أي حالة أخرى ترى الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية ▪

  الهيئة  مارســــــــــــت إذا
ً
  صــــــــــــالحياتها من أيا

ً
 حفظ أمين  تعيين  الصــــــــــــندوق  مدير على  فيجب املادة، هذه   من أعاله  األولى  للفقرة  وفقا

   بديل
ً
 النقل تسهيل  أجل من  كامل  بشكل  التعاون   املعزول الحفظ  وأمين  الصندوق  مدير على  يتعين كما الهيئة، لتعليمات  وفقا

 ( 60)  خالل  وذلك البديل الحفظ  أمين إلى للمســـــــــؤوليات الســـــــــلس
ً
 الحفظ  أمين على  البديل. ويجب  الحفظ أمين  تعيين  من يوما

   ذلك  كان حيثما-  ينقل  أن  املعزول
ً
  ضــــــــــــروريا

ً
  ومناســــــــــــبا

ً
 ذي االســــــــــــتثمار بصــــــــــــندوق   املرتبطة  العقود  جميع - الهيئة  لتقدير  ووفقا

 .البديل الحفظ أمين الى العالقة

2.  
ُ
بله بموجب إشــــــعار كتابي إذا رأى بشــــــكل معقول أن عزل أمين الحفظ ن من قِ عيّ يجوز ملدير الصــــــندوق عزل أمين الحفظ امل

 وبشـــــــكل كتابيالهيئة و في مصـــــــلحة مالكي الوحدات، وعلى مدير الصـــــــندوق إشـــــــعار 
ً
وتعيين أمين  مالكي الوحدات بذلك فورا

م أمين الحفظ املعزول لإلشـــــــــعار الكتابي واإلفصـــــــــاح عن ذلك على موق30حفظ بديل خالل )
ّ
 من تســـــــــل

ً
عه اإللكتروني ( يوما

 .واملوقع اإللكتروني للسوق املالية

 

 : المحاسب القانوني  .21
 : القانوني الحسابات مراجع اسم (أ

 الخريجي هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس  012- 6600085: هاتف         
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 ومسؤولياته: الحسابات القانوني وواجباتهمراجع  مهام (ب

 تقديم تقرير إلدارة الصندوق عن الصندوق ُيبّين رأي املحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم املالية ككل: 

 ملعايير املحاسبة  ▪
ً
ظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األقل وفقا

ُ
ت

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الصادرة 

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بسجالت محاسبية سليمة.  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

 فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية ألغراض املراجعة. ▪

 

 الستبدال املحاسب القانوني:   املنظمة ماألحكا (ج

 سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق على تعيين املحاسب القانوني أو تغييره.  .1

ملجلس إدارة الصندوق الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو أن يوجه مدير الصندوق بتغيير املحاسب القانوني   .2

عّين في أي من 
ُ
 الحاالت التالية:امل

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه. ▪

▪  .
ً
 إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال

إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل  ▪

 ٍض. ُمر 

عّين.  ▪
ُ
 لتقديرها املحض، تغيير املحاسب القانوني امل

ً
 إذا طلبت الهيئة، وفقا

 . واملراجعة املحاسبة مهنة ملزاولة القانوني للمحاسب املمنوح الترخيص إلغاء ▪

 

 : أصول الصندوق  .22
 للحفظ ليتولى مسؤولية حفظ أصول الصندوق لصال  الصندوق.  اإلتقان كابيتالقام مدير الصندوق بتعيين  (أ

ً
 أمينا

 

اآلخرين وقد يتطلب ذلك  عمالئه أصول  أصوله وعن إّن أمين الحفظ مسؤول مسؤولية تامة عن فصل أصول الصندوق عن (ب

 أ( من هذه الشروط واألحكام.  – 20القيام باملهام الالزمة واملوضحة في املادة )

 

 مشاعة. وليس ملدير  الوحدات ملكية ملالكي جماعي بشكل مملوكة "السعودي  بالريال األول  مرابحات صندوق  "  أصول  إّن  (ج

 في مصلحة أّي  املوزع أو املشورة  مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو أمين الحفظ أو الباطن من الصندوق  مدير أو الصندوق 

  الحفظ   أمين  أو  من الباطن  الصندوق   مدير  أو  الصندوق   مدير  كان  إذا  إال  األصول،  بتلك  يتعلق  فيما  مطالبة  الصندوق أو  أصول 

  املوزع أو املشورة  مقدم  أو الباطن من الحفظ أمين أو
ً
  كان أو ملكيته، حدود لوحدات الصندوق، وذلك في مالكا

ً
 بهذه  مسموحا

فت  االستثمار  الئحة صناديق  أحكام بموجب املطالبات
ُ
 . أو مذكرة املعلومات واألحكام الشروط  هذه  في عنها وأ

 

 : من مالك الوحدات   إقرار  .23

   

املعلومات الرئيسية لقد قمت/قمنا باالطالع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص 

 الخاصة بالصندوق، واملوافقة على خصائص الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها:

 

 

 االسم:

 

 التاريخ :      التوقيع:

 

 

 



  

 
21 

 

 

 

 املالية السوق  مجلس هيئة قبل من الصادرة االستثمار صناديق الئحة إلى الصندوق  يخضع

 الصندوق: إنشاء على املالية السوق  مجلس هيئة موافقة تاريخ

 م16/2/2009 هـ املوافق1430/ 02/ 19

 

 مذكرة المعلومات

 صندوق مرابحات األول بالريال السعودي

Alawwal Saudi Riyal Murabaha 

ً   طرحا مطروح مفتوح  النقد  أسواق صندوق (  )عاما

 

 مدير الصندوق 

 شركة األّول كابيتال

 أمين الحفظ 

 اإلتقان كابيتال  

 

 
 

 املوافق هـ14/11/1440 بتاريخ  املذكرة  هذه  تحديت وتم م 21/03/2018 املوافق ه04/07/1439: مذكرة املعلوماتتاريخ إصدار  ❖

  .م17/07/2019

  صناديق لالئحة مرابحات األول بالريال السعودي خاضعة بصندوق  الخاصة املعلومات مذكرة  في املذكورة  والبنود املعلومات جميع أن ❖

 .االستثمار

ر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننت  باألخذ بمشورة مستشار   ❖
ّ
ننت  املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. وفي حال تعذ

 منهي. 

تعكس تغيير مراجع صندوق مرابحات األول بالريال السعودي التي معلومات  مذكرةهذه هي النسخة املعدلة من  ❖

 م.2020/ 21/05الحسابات القانوني واتعابه حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 

 

 

 

 

 مسؤوليةإخالء 
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أسواق النقد السعودية  مفتوح املدة يستثمر في  أسواق النقدهو صندوق  (،)"الصندوق" مرابحات األول بالريال السعودي صندوق  •

شركة مساهمة مقفلة سعودية وبموجب السجل التجاري   وهي (،قبل شركة األول كابيتال )"مدير الصندوق" ويدار منأسس  ،والخليجية

 التالي:والتي عنوانها  37-14178الصادر عن هيئة السوق املالية رقم  والترخيص( 4030170788)رقم 

 ب 204مكتب رقم  –الدور الثاني  – بن حمران التجاري  مركز

( بد العزيزعاألمير محمد بن  شارع
ً
 )التحلية سابقا

 21553 جدة  51536.ب ص

 السعودية  العربية اململكة

  الصندوق  إدارة  مجلس  وأعضاء الصندوق  مدير ويتحمل. عليها املوافقة وتمت الصندوق  إدارة  مجلس قبل  من املعلومات  مذكرة  ُروجعت  •

  الصندوق  إدارة  مجلس أعضاء ويؤكد ُيِقّر  كما. املعلومات مذكرة  في الواردة  املعلومات واكتمال دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين

رون كما املعلومات، مذكرة  في الواردة  املعلومات واكتمال بتحة الصندوق  ومدير
 
 مذكرة في الواردة  والبيانات  املعلومات أّن  على ويؤكدون  ُيق

 . مضللة غير  املعلومات

  وال  املعلومات، مذكرة  محتويات عن مسؤولية أّي  الهيئة تتحمل ال. وحداته  وطرح االستثمار صندوق   تأسيس  على  املالية السوق  هيئة  وافقت •

  املعلومات   مذكرة   في  ورد  عما  تنتج  خسارة   أّي   ومن  كانت،  مهما  مسؤولية  أّي   من  صراحة  نفسها  وتخلي  اكتمالها،  أو  بدقتها  يتعلق  تأكيد  أّي   تعطي

  موافقتها تعني وال عدمه من الصندوق  في االستثمار جدوى  بشأن توصية أّي  املالية السوق  هيئة تعطي وال. منها جزء أّي  على االعتماد عن أو

 قرار  أن  على  وتؤكد  املعلومات،   ومذكرة   واألحكام  الشروط  في   الواردة   املعلومات  صحة  تأكيد  أو  فيه  باالستثمار  توصيتها  الصندوق   تأسيس  على

 .يمثله من أو للمستثمر يعود الصندوق  في االستثمار

جازة  الشرعية املعايير  مع متوافق استثمار صندوق  أنه على( مرابحات األول بالريال السعودي صندوق ) اعتماد تم •
ُ
 الشرعية الهيئة من امل

عّينة
ُ
 .االستثمار لصندوق  امل

  على  للمحافظة  السعي  مع(  شهر  سايبور   وهو)  للصندوق   املقارن   املؤشر  عن  تزيد  عوائد  تحقيق  خالل  من  املال  رأس  يهدف الصندوق إلى تنمية •

 بالصندوق.  املال رأس

عّدت •
ُ
  الصندوق  مدير ِقبل من املعلومات مذكرة  أ

ً
  املالية  السوق  هيئة مجلس عن الصادرة  املعدلة االستثمار صناديق الئحة ألحكامطبقا

 لنظام السوق املالية   االستثمار  صناديق  الئحة)"  م23/05/2016  لـ  املوافق  هـ16/08/1437  وتاريخ  2016  –  61  –  1  رقم  القرار  بموجب
ً
"( وفقا

 هـ..02/06/1426وتاريخ  30الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

مرابحات األول   بصندوق  الخاصة األخرى  واملستندات املعلومات مذكرة  مع الصندوق  واحكام شروط قراءة  املحتملينعلى املستثمرين  يجب •

  الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا  هناك  كان حال وفي بالصندوق، يتعلق  استثماري  قرار  أي  اتخاذ قبل تامة ودقة   بعناية بالريال السعودي 

 فانه يجب على املستثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وجهات النظر واآلراء الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات تمثل التقدير الخاص ملدير الصندوق )بعد أن بذل كل  إن كافة  •

االهتمام والعناية املعقولة للتأكد من صحتها( وليس هنالك أي ضمانات بان تكون تلك اآلراء ووجهات النظر صحيحة. ويجب على املستثمرين  

نظروا الى محتوى الشروط واالحكام باعتبارها مشورة بشأن أية أمور استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو شرعية أو باي مسائل املحتملين اال ي

 أخرى.

   املشترك  عن  نيابة  االشتراكات  مبالغ  يستثمر  سوف  الصندوق   مدير  بان  مشترك  كل  يعتبر   واالحكام  والشروط  املذكرة   على  بالتوقيع •
ً
 لهذه   وطبقا

 . االحكامو  الشروط

 

  

 اشعار هام
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 مدير الصندوق  

 كابيتال  األول شركة

 +(96612) 2840335فاكس:  +(96612) 2842321تليفون: 

 اململكة العربية السعودية 21553جدة  51536ص.ب: 

  www.alawwalcapital.comاملوقع االلكتروني: 

 

 

 أمين الحفظ 

 كابيتالاإلتقان 

 الشاطئ  حي الكورنيش، طريق بارك، بزنس كوارترز  هيد ذا برج

   ٢١٤٨٢ جدة ،٨٠٢١: بريد صندوق 

 + ٩٦٦ ١٢ ٥١٠ ٦٣٠٣٠: هاتف 

  www.itqancapital.com: اإللكتروني املوقع

  

  

 القانوني  المحاسب 

 الخريجي هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس 012-6600085: هاتف
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مصطلحات مترادفة لإلشارة الى العميل الذي   "الوحدة مالك"و" العميل"و"  املستثمرين"و" املحتمل املستثمر "و"  ملستثمر "او" املشترك"

 يمتلك وحدات في الصندوق. 

 . بها شركة األول كابيتال يقصد "شركة"الو"املدير"  و "مدير الصندوق"  

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة  الذي يتعين أعضائه صندوق المجلس إدارة يقصد به  "اإلدارة"مجلس  و الصندوق"  إدارة"مجلس 
ً
وفقا

 أعمال مدير صندوق االستثمار. 

يقصد بها هيئة السوق املالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو  "املالية السوق "هيئة و" السوق "هيئة  و " الهيئة"

 موظف، أو وكيل يمكن ان يتم تفويضه للقيام باي وظيفة من وظائف الهيئة. 

 مرابحات األول بالريال السعودي. يقصد به صندوق  "الصندوق"

 الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية. يقصد بها  "الئحة صناديق االستثمار"

تمثل حصة  وحدة على انها   كل وتعامل وحدات  من تتكون املالك في أي صندوق استثمار  حصة بها  يقصد "وحدات الصندوق" "الوحدات"

 . في أصول صندوق االستثمارمشاعة 

 مؤشر سايبور شهر هنا   ويقصد االستثماري،به املؤشر الذي من خالله يمكن قياس أداء الصندوق  يقصداالسترشادي"  "املؤشر 

 معنوية. بمصلحة شخصية مادية او يقصد به الوضع أو املوقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق "تضارب املصالح" 

 مجموعة من املؤثرات املحتملة التي يجب اإلملام بها واالحتراز منها قبل اتخاذ القرارات االستثمارية. يقصد بها  "املخاطر"

 أليام العمل الرسمية.  "عمل"يوم 
ً
 يقصد به أي يوم عمل في اململكة العربية السعودية طبقا

 وم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق. يقصد به أي ي"يوم التعامل" 

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تحديد صافي سعر الوحدة. "التقويم"يوم 

 يقصد بها عموالت الشراء والبيع في األسواق املالية. "التعامل"مصاريف 

 

  

 تعريفات
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 اسم الصندوق 
 بالريال السعوديصندوق مرابحات األول 

Alawwal Saudi Riyal Murabaha 

 شركة األول كابيتال مدير الصندوق 

 متوافق مع أحكام الشريعة االسالمية مفتوح النقد أسواق صندوق  نوع الصندوق 

 إتقان كابيتال أمين الحفظ

 مفتوح رأسمال الصندوق المستهدف 

 ريال  10.000.000 الحد األدنى للتشغيل 

 األجل قصير ومتوسطاستثمار  االستثمار استراتيجية

 مفتوح مدة الصندوق 

 مفتوحة في أي يوم عمل المشاركة في الصندوق 

 موافق للشريعة اإلسالمية التوافق الشرعي 

 ريال سعودي 10 عند الطرح  سعر الوحدة

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 5.000وحدة أو  500 شتراك الحد األدنى لال

 ريال سعودي أيهما أعلى في القيمة 1.000وحدة أو  100 الحد األدنى لإلضافة 

 م15/04/2009م إلى  2009/ 03/ 15من  األولية  فترة الطرح

 تقديم طلبات االشتراك 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االشتراكآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 تقديم طلبات االسترداد 
 في أي يوم عمل

 في كل يوم تقويم 1الساعة  االستردادآخر موعد لقبول طلبات 
ً
 ظهرا

 ريال سعودي عملة الصندوق 

 يوم عمل( على ان يكون يومي ) يموالتق أيام

 يومي )على ان يكون يوم عمل( أيام التعامل

 ال يوجد توزيع لألرباح وإنما تنعكس على سعر التقييم للوحدة األرباح توزيعات 

 تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام السنة المالية 

 شهر سايبور  المؤشر االسترشادي 

 ال يوجد رسوم اشتراك االشتراكرسوم 

 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع% سنويا 0.5  أتعاب إدارية 

 ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا وُيدفع% 0.06  أمانة الحفظ رسوم 

 ( من هذه املذكرة7بند رقم )حسب ما هو موض  في  مصاريف أخرى 

 منخفض مستوى المخاطر 
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 : صندوق االستثمار  .1

 

 اسم صندوق االستثمار:  ( أ

 السعودي بالريال األول  مرابحات صندوق 

 

 الصندوق:  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 . م03/2009/ 09  املوافق هـ 1430/ 12/03 بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 

وافقة تاريخ (ج  : وطرح الصندوق  تأسيس على الهيئة م

ـــــوق  هيئة موافقة تمت ـــ ـــــيس على املالية الســ ـــ ـــــندوق  وطرح تأســ ـــ ـــــعودي صــ ـــ  هـ12/03/1430 بتاريخ مرابحات األول بالريال الســ

 م09/03/2009 املوافق

 

 مدة الصندوق:  (د

ـــــنــدوق  أن  ـــ ـــ ـــــعودي صــ ـــ ـــ ـــــنــدوق  مرابحــات األول بــالريــال الســ ـــ ـــ  مــدير ويحتفظ محــدد عمر لــه يوجــد ال انــه أي املــدة، مفتوح صــ

  انهاءه بحق الصـندوق 
ً
( 4)  الفقرة من( و) الفرعية  والفقرة الصـندوق  واحكام شـروط من( 18) عشـر ثمانية  رقم  للفقرة وفقا

 املعلومات. مذكرة من

 

 عملة الصندوق:  (ه

 الصــــندوق  حســــاب  في أموالهم إيداع  املســــتثمرين على ويجب الســــعودي،  بالريال الصــــندوق  واســــتثمارات  أصــــول  جميع تقوم

  بتحويلها ســيقوم الصــندوق  مدير ف ن ( الســعودي  الريال) الصــندوق  عملة غير بعملة  الدفع كان   حال وفي الســعودي  بالريال

  الصـــندوق  عملة  إلى
ً
  أو االشـــتراك طلب  تنفيذ تأخير عليها يترتب  وقد االشـــتراك، يوم في  الســـارية العمالت صـــرف ألســـعار وفقا

ـــــافية تكاليف ـــــيتم إضــ ـــــترك إعالم وســ ـــــتراكه  تفعيل  قبل بها املشــ ـــــندوق  في اشــ  في  تقلبات أي  الوحدات مالك ويتحمل هذا الصــ

 الصرف. أسعار

 

 املوقع االلكتروني آلمين الحفظ:  عنوان ( و

    www.itqancapital.com الحفظ:ألمين  االلكتروني املوقع

 

 : سياسات االستثمار وممارساته  .2

 

 األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار:  ( أ

( شهر سايبور  وهو) للصندوق  املقارن  املؤشر عن تزيد عوائد تحقيق خالل من املال رأس تنمية في الصندوق  أهداف تتمثل

 محفظة تنويع خالل من وذلك منخفض، مخاطر مستوى  على واإلبقاء بالصندوق، املال رأس على للمحافظة السعي مع

 . السعودي بالريال السيولة وعالية املخاطر منخفضة استثمارات في الصندوق  استثمارات

 

 :أساس ي  بشكل فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي  املالية األوراق( أنواع) نوع (ب

 في:  أصوله الصندوق  من الئحة صناديق االستثمار سيستثمر 48استرشادا بأحكام املادة 

  اململكة.خارج  ملؤسسةمماثلة  رقابية هيئة أوخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد  جهات مع النقد أسواق صفقات -1

 . اإلسالمية الصكوك  -2

 املرخصة من هيئة السوق املالية. املالية الشركات لدى وصناديق املتاجرة بالسلع واملرابحةأسواق النقد  صناديق  -3

 

 

 

 مذكرة المعلومات

http://www.itqancapital.com/
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 :االستثمار تركيز  سياسة (ج

 املتوافقة الصكوك وصناديق الصكوك في الصندوق  أصول  قيمة من%  25 يتجاوز  ال بما االستثمار الصندوق  ملدير يجوز  •

 .الشرعية املعايير مع

باستاناء االستثمار في الصكوك اإلسالمية، بمكن للصندوق االستثمار في صفقات املرابحة و الصناديق املشابهة بدون أي  •

 من جزء اســتثمار الصــندوق  ملدير قيود على نســب االســتثمار باســتاناء القيود الواردة في الفقرة )ز( قيود االســتثمار . يحق

 استثمارات تتجاوز  ال أن  وبشرط آمن، استثماري  بمناخ تتمتع التي ( السعودية خارج) الخليجية  الدول  في الصندوق   ل أصو 

 .الصندوق  أصول  قيمة من% 25 نسبة الخليجية الدول  في املباشرة الصندوق 

 

 : الصندوق  فيها يستثمر  التي  املالية األوراق أسواق (د

مع جهات خاضــــعة لتنظيم مؤســــســــة النقد والبنوك املركزية  الســــلع  صــــفقات في  املرابحة عمليات في الصــــندوق  اســــتثمار  مجال يشــــمل

 املرخصـة املالية  الشـركات لدى  املرابحة  صـناديق في  الصـندوق  أموال من  جزء اسـتثمار إلى باإلضـافة إسـالمية  صـكوك  وشـراء الخليجية،

 .كابيتال األول  لشركة األخرى  والصناديق

 

  االســــــــــــتثمــاريــة قراراتــه اتخــاذ بغرض اســــــــــــتخــدامهــا الصــــــــــــنــدوق  ملــدير  يمكن التي  واألدوات واألســـــــــــــاليــب املعــامالت أنواع (ه

 : االستثمار لصندوق 

 .ممكن عائد أفضل وتحقيق املخاطر لتجنب االستثمار في حذرة سياسة وإتباع الصندوق  محفظة أصول  في التنويع •

 .القرارات اتخاذ وإتباع آلية للصندوق  التاريخي األداء على بناءً  دوري بشكل االستثمار خطط تحديث •

 .املحتملة االسترداد طلبات ملواجهة متواصل بشكل املطلوبة السيولة توفير •

 .االستثمار استراتيجية حسب الصندوق  استثمارات من املحققة األرباح استثمار إعادة •

 

 : الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال  التي  املالية األوراق أنواع (و

ــناديق أســـواق النقد واملرابحة  ــتثمار في صـ ــافة الى االسـ ــتثمارات الصـــندوق في الصـــكوك اإلســـالمية وصـــفقات املرابحة باإلضـ تنحصـــر اسـ

 في  ذكرها تم التي أخرى. غير  مالية أوراق  أي في  الصـندوق   يسـتثمر  ولن  بالسـلع املتاجرة   وصـناديقذات االسـتراتيجية املشـابهة للصـندوق  

 املعلومات. ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط

 

 : االستثمار قيود (ز

ــابقة ــتثمار الواردة في البنود الســـ ــتراتيجيات االســـ ــتثمار  صـــــناديق وعمال بالئحة  بناًء على اســـ  يحرص  ســـــوف  الصـــــندوق  مدير  ف ن االســـ

 :على

 ملبادئ  وفقا  االســـــــــــتثمارات أهلية  تقرير في املتبعة  باملعايير   الصـــــــــــندوق   اســـــــــــتثمارات جميع التزام من  دوري  بشـــــــــــكل التأكد •

 .االسالمية الشريعة

 .الصندوق  أصول  قيمة من% 25 نسبة الخليجية الدول  في املباشرة الصندوق  استثمارات تتجاوز  ال أن  •

 من 25%نســـــبت   ما املجموعة  لنفس تنتمي  مختلفة جهات أو واحدة  جهة في  اســـــتثمارات الصـــــندوق   مجموع تتجاوز  أن ال •

 املالية الصـــادرة   واألوراق املبرمة  ســـوق النقد  صـــفقات في  االســـتثمارات جميع  ذلك  ويشـــمل  الصـــندوق، أصـــول  قيمة صـــافي

 املجموعة. لنفس تنتمي مختلفة جهات أو واحدة  لدى جهة البنكية والودائع

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 للتسييل قابلة غير  أصول  في االستثمار نسبة تتجاوز  أال •

 يوما تقويميا.  120أال يتجاوز متوسط فترة استحقاق استثمارات الصندوق الـ  •

 الســـــــداد هذا  تغطية أمكن إذا إال عليها،  مســـــــتحق  مبلغ أي ســـــــداد  مطلوبا  يكون  مالية ورقة أي في  الصـــــــندوق   يســـــــتثمر لن •

 .أيام( 5) خالل الصندوق  محفظة من نقد إلى تحويلها يمكن التي املالية األوراق أو النقد من بالكامل

 7% من أصوله على شكل استثمارات عالية السيولة بآجال استحقاق متبقية ال تتجاوز 10أن يحتفظ الصندوق بنسبة   •

 أيام.

 

 مديرو  أو  املدير  ذلك يديرها اســــتثمار  صــــناديق  أو  صــــندوق  وحدات في الصــــندوق  أصــــول  اســــتثمار  فيه يمكن الذي الحد ح( 

 .آخرون صناديق

ــبته ما تملكها تم التي الوحدات إجمالي تجاوز  إذا آخر اســـتثمار صـــندوق   وحدات بتملك  الصـــندوق  مدير  يقوم لن ــافي من%( 10) نسـ  صـ

 وحداته. تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة
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 : صندوق  أصول  برهن يتعلق فيما الصندوق  مدير  وسياسه االقتراض، ط(  صالحيات

 مدير يراه  ما حسب املحلية البنوك من أي  من أو  تابعيه من  أي أو  الصندوق   مدير  من تمويل  على  والحصول   االقتراض  للصندوق   يحق

  االسترداد طلبات لتغطية أو( الصندوق  استثمارات لدعم) الصندوق 
ً
 : التالية للضوابط وفقا

 .اإلسالمية الشريعة مع متوافق التمويل أو القرض يكون  أن .1

  أو مديره  من  االقتراض  باسـتاناء أصـوله قيمة صـافي من%   10 الصـندوق   اقتراض نسـبة تتجاوز  أال  يجب .2
ً
 الشـركات من أيا

 .االسترداد طلبات لتغطية له التابعة

 القرض. على الحصول  تاريخ من أشهر 6 القرض مدة  تتجاوز  أال يجب .3

 

 : نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن اإلفصاح (ي

 الصندوق. أصول  قيمة صافي من% 25 نظير  واحد طرف مع تعامالته تتجاوز  ان للصندوق  يجوز  ال

 : الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة (ك

 . ممكن عائد أفضل وتحقيق املخاطر لتجنب االستثمار في حذرة  سياسة وإتباع الصندوق  محفظة أصول  في التنويع

 

 : االسترشادي املؤشر  (ل

ــايبور )  مؤشـــر ــة  ".  شـــهر ملدة   الســـعودية البنوك  بين الداخلي  االقتراض  أســـعار  معدل"  وهو(  شـــهر سـ والجهة املزودة للمؤشـــر هي مؤســـسـ

 النقد العربي السعودية.

 

 : املالية املشتقات أسواق في التعامل (م

 لن يستثمر الصندوق أصوله في أي من فئات أو أسواق مشتقات األوراق املالية.

 

وافق إعفاءات أي (ن  : االستثمار على حدود أو  قيود أي بشأن املالية السوق  هيئة من عليه م

 "يوجد ال"

 

 : المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق  .3

، نظرا لكون الصندوق  منخفضه مخاطر  على مرابحات األول بالريال السعودي صندوق  في ينطوي االستثمار  ( أ
ً
عموما

 النقد السعودية. يستهدف االستثمار في أسواق 

 املستقبل. في الصندوق  أداء على مؤشرا يعد ال  للمؤشر  السابق األداء أو  لصندوق  السابق األداء ان (ب

 ال يوجد ضمان ان األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.  (ج

  يعد ال  الصندوق  في االستثمار  (د
ً
 .االستثمار لصندوق  تابع أو  املالية األوراق يبيع أو  يسوق  محلي بنك أي لدى إيداعا

 نتيجة كانت إذا اال  الصندوق  في االستثمار  على تترتب قد مالية خسارة أي عن املسؤولية ويتحمل الوحدات مالك يقر  (ه

 .الصندوق  مدير  من تقصير  أو  إلهمال

 : التالية النقاط في( الحصر ال  املثال سبيل على) الصندوق  تواجه قد التي  الرئيسية املخاطر  تلخيص ويمكن هذا ( و

 

  ويتأثر النفط من الدخل على كبير  بشكل  يعتمد وهو الناشئة االقتصادات من السعودي االقتصاد: االقتصادية املخاطر  (1

  الصندوق  أسعار تتأثر وبالتالي أسعاره، بتذبذب
ً
 .تباعا

 استثمارات من املتوقعة النتائج عن املحققة الفعلية  النتائج اختالف ملخاطر الصندوق  يتعرض قد: االستثمار مجال مخاطر  (2

 . الصندوق 

 في التسديد على السلع لصفقات املرابحة عقود في الثاني الطرف قدرة  عدم املخاطر هذه  تشمل: السداد عن التوقف مخاطر  (3

  ائتماني تصنيف ذات أطراف مع إال مرابحة  عمليات أي ينفذ أو يستثمر لن الصندوق  أن بالعلم األخذ مع. عليه املتفق الوقت

  املشهورة  االئتمان وكاالت تصنيف حسب وذلك مرتفع
ً
 اختيار في املعايير  هذه   وجود ومع وموديز، بورز أند ستاندرد مثل عامليا

 .  كان سبب  ألي استبعادها يمكن ال املخاطر هذه  أن إال املرابحة عمليات في معها الدخول  املزمع األطراف

  يوجد ال: الصكوك مخاطر  (4
ً
  التوزيعات مبالغ استالم سيتم بأنه ضمان أي يوجد ال أنه كما.  الصكوك لتداول  ثانوي  سوق  حاليا

 .سداد  تاريخ  كل في الصكوك موجد يدفعها  والتي  الصكوك لحملة املستحقة النقدية

 .  الصندوق  استثمارات من املتوقعة العوائد في تغيير  حدوث إلى يؤدي قد مما( السايبور ): املحلي الفائدة سعر  تقلبات مخاطر  (5
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  الصندوق  فأن وبالتالي كبير، بشكل البشري  العنصر على استثماري  مدير أي شأن شأنه  الصندوق  مدير يعتمد: اإلدارة مخاطر  (6

  يتأثر قد
ً
 الخبرة  من ذاته  املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين  التنفيذيين املدراء بخسارة  سلبا

 . القصير  املدى على

 املعلومات أنظمة أن إال العمالء، أصول  وحفظ  الصندوق  إدارة  في التقنية استخدام على  الصندوق  مدير يعتمد: التقنية مخاطر  (7

 .لديه املتبعة املشددة  األمنية االحتياطات من الرغم على كلي أو جزئي تعطل أو فيروسات أو اختراق لعمليات  تتعرض قد لديه

ــتهدف  العمالت أن: الخليجية العمالت صـــــــــــرف  ســـــــــــعر  تغير  مخاطر  (8 ــتثمار  املســـــــــ  العمالت هي  الصـــــــــــندوق  مدير  قبل من بها االســـــــــ

 ومدى كالدوالر األخرى   الرئيســية بالعمالت ارتباطها متل كثيرة  عوامل على  يعتمد العمالت  تلك  صــرف  ســعر  وان  الرئيســية الخليجية

 عنـــد التقلبـــات تلـــك مخـــاطر االعتبـــار بعين األخـــذ املســـــــــــــتثمر على فيجـــب وبـــالتـــالي وغيرهـــا اإلجمـــالي املحلي والنـــاتج اقتصـــــــــــــــادهـــا قوة 

 االستثمار.

  اململكة  قامت :الضــــــــــــرائب بفرض املرتبطة املخاطر  (9
ً
 عام من ابتداء تطبيقها تم  والتي  املضـــــــــــــافة القيمة ضـــــــــــــريبة بتطبيق مؤخرا

 على بدورها  سـتؤثر والتي  العامة  الصـناديق على  واملسـتحقة  ،%5 بمقدار  واملصـاريف  والعموالت  واألتعاب  الرسـوم جميع على 2018

 الوحدات مالكي

 

 : معلومات عامة  .4

 الصندوق:  في لالستثمار  مالءمة األكثر  املستثمرين ( أ

ـــــتثمر  كل ـــ ـــ ـــــ ي  أو فرد مســ ـــ ـــ ـــــســ ـــ ـــ ـــــتثمرين من الخاص أو الحكومي القطاع من مؤســ ـــ ـــ  عن بمعرفة امللمين  األجانب أو املحليين  املســ

 .الصندوق  مخاطر

 

 سياسة توزيع األرباح:  (ب

 ســــينعكس مما الصــــندوق   في املحصــــلة األرباح اســــتثمار ب عادة وســــيقوم املشــــتركين  على أرباح أية بتوزيع الصــــندوق  يقوم لن

 .الصندوق  وحدة سعر على

 

 لصندوق االستثمار: األداء السابق  (ج

 العائد الكلي:  (1

 سنوات 5 سنوات 3 منذ التأسيس املدة 

 % 11.35 % 7.40 % 18.69 الصندوق 

SIBOR 12.93 % 6.59 % 8.66 % 

 

 اجمالي العائدات السنوية:  (2

 

 االسترشادي:  باملؤشر  مقارنة الصندوق  أداء (3

 

 

 

 

 

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 ةسنال

 % 3.52 % 2.25 % 1.46 % 2.30 % 1.36 % 1.51 % 0.91 % 1.73 % 1.06 % 0.66 % 0.52 الصندوق 

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 ةسنال

 % 3.52 % 2.25 % 1.46 % 2.30 % 1.36 % 1.51 % 0.91 % 1.73 % 1.06 % 0.66 % 0.52 الصندوق 

SIBOR 0.91 % 0.74 % 0.69 % 0.92 % 0.95 % 0.94 % 0.88 % 2.07 % 1.81 % 2.27 % 2.51 % 
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 تاريخ توزيع األرباح في الثالث سنوات األخيرة (4

 ال يوجد

 

 www.alawwalcapital.comان جميع تقارير الصندوق متاحة لالطالع الجميع من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق   (5

 

 الوحدات مالك حقوق  (د

املعلومات الرئيسية باللغة العربية وبدون  الحصول على نسخ محدثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص  -

 مقابل. 

الحصول على تقرير يشتمل على صافي قيمة الوحدات وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجل بجميع الصفقات املنفذة   -

 من كل صفقة. 15من مالك الوحدات بالصندوق خالل خمسة عشر )
ً
 ( يوما

 املالية املراجعة للصندوق بدون مقابل. الحصول على القوائم  -

 لنوع التغيير واملدة  -
ً
االشعار باي تغيير في شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وارسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه وفقا

 املحددة في الئحة صناديق االستثمار. 

 االشعار باي تغيير في مجلس إدارة الصندوق.  -

 تبين الرسوم واالتعاب الفعلية ومعلومات أداء  الحصول على نسخة م -
ً
حدثة من شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات سنويا

 الصندوق عند طلبها. 

.21االشعار برغبة مدير الصندوق ب نهاء صندوق االستثمار قبل االنهاء بمدة ال تقل عن واحد وعشرين ) -
ً
 ( يوما

 ة لذلك.دفع مبالغ االسترداد في األوقات املحدد -

 الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند طلبها من مدير الصندوق. -

 

 : الوحدات مالك مسؤوليات (ه

  الوحدات مالك يكون  ال منها، جزء أو الصندوق  في الستثماراته الوحدات مالك خسارة  عدا فيما
ً
 أخرى  والتزامات  ديون  أي عن مسؤوال

 الصندوق.  على

 

 : باإلنهاء الخاصة واإلجراءات الصندوق  إنهاء تستوجب التي  الحاالت ( و

 : هي االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب باإلنهاء الخاصة واإلجراءات الصندوق  إنهاء فيها يستوجب التي الحاالت

  الوحدات ومالك الهيئة إشعار عليه فيجب  الصندوق  ب نهاء الصندوق  مدير رغب إذا -1
ً
 عن  تقل ال مدة  قبل ذلك في برغبته كتابيا

 ( 21) وعشرين واحد
ً
 الخاصة املعلومات  ومذكرة  واالحكام بالشروط االخالل دون   الصندوق  إلنهاء املستهدف التاريخ من يوما

 . بالصندوق 

  ومذكرة  واالحكام  بالشروط  االخالل دون   وذلك انتهائه فور   الصندوق  تصفية إجراءات في البدء  الصندوق  مدير على يجب -2

 . بالصندوق  الخاصة املعلومات

 مدة  انتهاء  عن( تداول ) السعودية املالية للسوق   االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في اإلعالن الصندوق  مدير على يجب -3

 . وتصفيته الصندوق 

 

 : الصندوق  في املخاطر  لتقويم آلية بوجود إقرار  (ز

 إطار أي بأن تأكيد أي تقديم  يمكن وال.  الصـــــــــــــندوق  في باالســـــــــــــتثمار  املتعلقة املخاطر لتقويم داخلية آلية بوجود  الصـــــــــــــندوق  مدير  يقر

 هدفه. سيحقق الصندوق  مدير يستخدمه للمخاطر مراقبة

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alawwalcapital.com/
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 : مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب  .5

 

 على  وتدفع  يومي  أساس  على  الصندوق   يتحملها  التي  الرسوم  وتحتسب  أدناه،  املذكورة  واملصاريف   الرسوم  الصندوق   يتحمل (أ

 : كاآلتي وهي آخر  الى رسم من يختلف أساس

 

 

 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  •

 

 رسوم االشتراك واالسترداد ونقل امللكية: (ب

 

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 .اولي اشتراك رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال رسوم االشتراك

 . استرداد رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال االسترداد رسوم 

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 العموالت الخاصة:  (ج

  ال توجد عموالت خاصة.

 
 

 واملصاريف الرسوم جميع يوضح افتراض ي  د(    مثال

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
0.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي من قيمة سنويا

 . سنوي 

 %0.06 أتعاب أمين الحفظ 
ً
 . ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا

  مقطوع مبلغريال  22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  سعودي  ريال ألف 150 أقص ىوبحد %( 0.18)

ً
 . سنويا

 وُيدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  7,500مبلغ  رسوم رقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق على  

 موقع تداول  
 وُيدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  5,000مبلغ 

ً
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف أخرى 

 %(.0.23) الصندوق  عمليات  مع التعامل يتطلبها أخرى  مصروفات أي-

رسوم ضريبة القيمة املضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة   -

 من 
ً
 م.2018يناير  1القيمة املضافة اعتبارا

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 
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  أن وبافتراض السنة، طوال تتغير  لم ألف 100 بمبلغ  الصندوق  في عميل الستثمار وتوضيحي افتراض ي مثال يوض  السابق الجدول 

  على سنوي  عائد% 10الصندوق  يحقق أن افتراض وعلى السنة، طوال يتغير  ولم  ريال مليون  10 هو الفترة  تلك في الصندوق  حجم

 تحصيلها وطريقة الرسوم حساب وأساس السعودي بالريال  املصاريف من الوحدات مالك حصة يوض  التالي الجدول  االستثمار.

(: االفتراض ي املثال حسب دفعها  ووقت
ً
 التالي)سنويا

 

 : التقويم والتسعير  .6

 كيفية تقويم أصول الصندوق:  (أ

  الصندوق  أصول  قيمة كامل قسمة طريق عن التقويم احتساب يتم - 
ً
  خالل الصندوق  التزامات قيمة كامل منها مخصوما

  مدفوعة مصروفات أي االعتبار في ويؤخذ.  الفترة لنفس الصندوق  وحدات عدد على االحتساب فترة
ً
 الفترة خالل مقدما

 .فصلها يتم حتى  التقويم تاريخ على السابقة

 

 التقويم وتكرارها:عدد نقاط  (ب

  الصندوق  أصول  تقويم يتم
ً
 (. السعودية للبنوك الرسمية العمل أيام) يوميا

 : التالية الحاالت في التالي العمل يوم الى الصندوق  أصول  تقويم تأجيل الصندوق  ملدير  يمكن

  سوف الحالة هذه   في الصندوق  تقويم ف ن  تعامل، يوم أي في للعمل مفتوحة السعودية العربية باململكة البنوك تكن لم وإذا  -

 . للعمل مفتوحة السعودية البنوك فيه تكون  الذي التالي التعامل يوم  هو  يكون 

 يوجد ال رسوم اشتراك

 رسوم إدارة الصندوق 
  على يومي ريال 1.4 بواقع سنويا ريال 500 تعادل% 0.5 بنسبة إدارة رسوم

 يوم  365 مدى

 أتعاب أمين الحفظ
 على  يومي ريال 0.16 بواقع سنويا ريال 60 تعادل% 0.06 بنسبة حفظ رسوم

 يوم  365 مدى

 يوم  365 مدى على يومي ريال 60.27 بواقع أي سنويا ريال 22,000 مبلغ اتعاب مراجع الحسابات

 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 
  مدى على يومي ريال 82.2 بواقع أي أعضاء 5 عن سنويا ريال 30,000 مبلغ

 يوم  365

 يوم  365 مدى على يومي ريال  27.4 بواقع أي سنويا ريال10,000  اتعاب الهيئة الشرعية

 يوجد ال اإلسترشاديرسوم املؤشر 

 يوجد ال مصاريف أخرى 

 يوم 365 مدى على يومي ريال 13.7 بواقع أي سنويا ريال  5000 رسوم نشر معلومات الصندوق على موقع تداول 

 يوم  365 مدى على يومي ريال 20.5 بواقع أي سنويا ريال 7,500 مبلغ رسوم رقابية

 والتشغيليةمالي املصاريف اإلدارية جإ
 269.26=20.5+13.7+27+82.2+123.3+0.16+1.4=  اليومية املصروفات

 سنويا ريال  98,279 يعادل بما يومي ريال

 ريال  110,000=  ريال 100,000+  ريال  10,000 يعادل السنوي  العائد % + راس املال10العائد االفتراض ي بنسبة 

 االستثمار االفتراض يصافي 

%، وبالتالي نسبته من إجمالي 1رأس املال تعادل  ىنسبة رأسمال املستثمر إل

 ريال.  982.27املصروفات سنويا تعادل 

 ريال  109,017=  982.27 –  110,000يساوي  االستثماروبالتالي صافي 
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 الخاصة التعليمات لتقديم النهائي املوعد من عمل يومين تتجاوز  ال ملدة  الصندوق  أصول  تقويم تأخير  الصندوق  ملدير يحق كما -

  بشكل  الصندوق  أصول  من كبير  جزء تقويم إمكانية عدم معقول  بشكل الصندوق  مدير قرر  إذا واالسترداد، الشراء بعمليات

 .عليه التعويل يمكن

 

تخذ في حالة التقويم او التسعير الخاطئ: 
ُ
 ج(    اإلجراءات التي ست

 :التالية اإلجراءات باتخاذ الصندوق  مدير  سيقوم التسعير  في الخطأ أو التقويم في الخطأ حالة في

 . الصندوق  أصول  تسعير  أو تقويم في خطاء أي حدوث توثيق  -1

 .الصندوق  مدير من خطاء سببها  كان خسائر أي عن املتضررين الوحدات مالكي تعويض  -2

 كما الصندوق،  وحدة  سعر من% 0.50 نسبته  ما على يؤثر بما والتسعير  التقويم في خطاء أي وقوع فور  املالية السوق  هيئة ابالغ  -3

 تقارير وفي( تداول ) السعودية املالية للسوق   االلكتروني  املوقع وفي الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في ذلك عن اإلفصاح سيتم

  الصندوق  مدير يعدها التي الصندوق 
ً
 .االستثمار صناديق الئحة من( 71) للمادة  وفقا

   وذلك  املالية  السوق   لهيئة  الصندوق   تقارير  تقديم -4
ً
 ملخص  على   التقارير  هذه   وتشتمل   االستثمار  صناديق  الئحة  من(  72)  للمادة   وفقا

 والتسعير.  التقويم أخطاء بجميع

 

 د(    طريقه احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد: 

  ذي  التعامل يوم في الصندوق  لوحدات الصندوق  أصول  صافي قيمة بحساب واالسترداد االشتراك ألغراض الوحدة  سعر احتساب يتم

   العالقة
ً
   مستحقة  أرباح   أي  اليه  مضافا

ً
 الوحدات  عدد  على  اإلجمالي  الناتج  قسمة  ثم  من  و  مستحقة  رسوم  و  مصاريف  أي   منه  ومخصوما

  وليس املثال سبيل على استانائية ظروف أي وجود حال في التقويم عملية تأخير  الصندوق  ملدير  ويجوز  ، العالقة ذي التعامل يوم في

  أصول  قيمة تحديد أو التقويم عملية على تؤثر قد ( الصندوق  مدير إرادة  عن خارجة فنية أعطال أو الطبيعية الكوارث) الحصر

 موافقته.  على للحصول  الصندوق  إدارة  مجلس الى الرجوع سيتم و الصندوق 

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها:  ه(   

 ليوم التالي اليوم من مســــــــاءً  5:00 الســــــــاعة قبل الوحدة  ســــــــعر واعالن  الصــــــــندوق   أصــــــــول  قيمة صــــــــافي  بتحديث  الصــــــــندوق   مدير يقوم

 ملـــدير اإللكتروني املوقع وعلى   www.tadawul.com.sa". تـــداول " الســـــــــــــعوديـــة املـــاليـــة الســـــــــــــوق  اإللكتروني املوقع عبر  وذلـــك التعـــامـــل،

  www.alawwalcapital.com الصندوق 

 

   التعامل:  .7

 

 : األولي الطرح ( أ

 تاريخ البدء و املدة : -

ـــــندوق  مدير يحدده الحق تاريخ أي م أو15/04/2009 وحتى   م15/03/2009:  من اعتبارا  األولي الطرح تاريخ ـــ ـــ  بعد الصــ

 الصندوق. وتشغيل طرح على املالية السوق  هيئة موافقة على الحصول 

 

 سعر االولي للوحدة : -

 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى للوحدة وسيكون الحد ريال 10 هو السعودية لألسهم األول  لصندوق  األولي الطرح سعر

 (.سعودي ريال أالف خمسة) سعودي ريال أالف 5

 وتابعيه في وحدات الصندوق: استثمار مدير الصندوق  (ب

يجوز ملدير الصندوق وتابعيه االشتراك لحسابهم الخاص في وحدات الصندوق، وسيقوم مدير الصندوق بااللتزام باملتطلبات  أ(

 اآلتية:

ي الوحدات والحقوق املتصلة بها أفضل من الشروط والحقوق املتصلة  أال تكون شروط اشتراك مدير الصندوق وتابعيه ف (1

 بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات اآلخرين من ذات الفئة.

 أال يمارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات التي يملكونها. (2

ة كل ربع في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق  االفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاي (3

 ( من الئحة صناديق االستثمار.71وكذلك في التقارير التي يعدها مدير الصندوق وفق املادة )

 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.alawwalcapital.com/
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 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد:  (ج

الصندوق في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في اململكة العربية السعودية، ويتم يتم استقبال طلبات االشتراك واالسترداد في 

 ملا يلي: 
ً
 تنفيذ الطلبات وفقا

 من أيام التعامل يتم تنفيذها حسب سعر تقويم نفس اليوم. 12الطلبات املستلمة قبل الساعة  -
ً
 ظهرا

 من أيام التعامل يت 12الطلبات املستلمة بعد الساعة  -
ً
 م تنفيذها حسب سعر تقويم يوم العمل التالي لذلك اليوم.ظهرا

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد:  ( د
  :إجراءات االشتراك

 مدير  الى وتقديمها ومذكرة املعلومات الشـــــروط واألحكام وتوقيع االشـــــتراك نموذج بتعبئة  العميل يقوم االشـــــتراك طلب عند

  االلكتروني الصندوق   مدير موقع  طريق عن أو الصندوق  ملدر  الرئيس ي   املقر  بزيارة الصندوق   في االشتراك ويمكن .الصندوق 

 .توفرها حال في

  االشتراك:  رفض

 أي بموجب أو الهيئة  ولوائح ألنظمة املشترك تطبيق عدم  حال في الصندوق  في اشتراك طلب أي  رفض الصندوق   ملدير يحق

ـــــتراك قيمــة إرجــاع عالقــة، ويتم ذي آخر نظــام ـــ ـــ ـــاب الى االشــ ـــ ـــ ـــ ـــة خالل العميــل حســ ـــ ـــ ـــ   قيمــة تقــديم تــاريخ من عمــل أيــام خمســ

 االشتراك

 

 :  االسترداد إجراءات

ـــــتثمر يقـدم أن  يمكن ـــ ـــ ـــــترداد طلبـا املســ ـــ ـــ ـــــترداد نموذج بتعبئـة وذلـك عمـل، يوم أي في  الوحـدات قيمـة الســ ـــ ـــ  ملـدير  وتقـديمـه االســ

 الصندوق. مدير مقر من عليه الحصول  يمكن والذي الصندوق،

 كل اســــترداد للمشــــاركين  ويجوز  االســــترداد، طلبات اســــتالم ليوم  التالي التقويم يوم في االســــترداد طلبات معالجة تتم وســــوف

  القيمة، في أعلى أيهما  ريال  1.000 أو  وحدة  100 عن يقل االسـترداد أال شـريطة يملكونها، التي  االسـتثمار  وحدات من جزء أو

ــــان   الى تؤدي وأال ـــ ــــاركته نقصــ ـــ ــــندوق   في مشــ ـــ ــــعودي،  5000وحدة يعادل (  500) والبالغ املطلوب األدنى الحد عن الصــ ـــ   ريال ســ

 .للوحدات التقويم التالي يوم من عمل أيام ثالثة أقصاها مدة في الوحدات قيمة دفع يتم وسوف

ـــــندوق  ملدير ويجوز  ـــ ـــ ـــــترداد طلب تنفيذ أي تأجيل الصــ ـــ ـــ ـــــندوق  من اســ ـــ ـــ   الحالتين من أي وذلك في التالي، التعامل يوم حتى  الصــ

 :اآلتيتين 

O ـــــترداد طلبـات إجمـالي جميع بلغ إذا ـــ ـــ ــــــافي من أكثر أو%( 10) تعـامـل يوم أي في الوحـدات ملـالكي االســ ـــ ـــ ـــــول  قيمـة صــ ـــ ـــ  أصــ

 الصندوق.

O ــــوق  في التعامل تعليق  تم إذا ــــهم ســ ــــعودي األســ ــــبب ألي الســ ــــكل و كان, ســ ــــندوق  مدير ويرى  جزئي، أو عام  بشــ  أن  الصــ

 الصندوق. وحدات تقييم على أثر السوق  تعليق

 

 :املستردة الوحدات قيمة لدفع الالزمة الزمنية الفترة

 العربية اململكة في الرســمية  العمل أيام من عمل يوم أي  خالل الصــندوق  في  الوحدات حملة من االســترداد طلبات قبول  يتم

 .ليوم التقويم التالي الرابع اليوم في العمل اغالق قبل العميل الى املستردة الوحدات قيمة دفع يتم وسوف السعودية،

 

 : الصندوق  من االسترداد أو  لالشتراك الالزمة الوحدات من األدنى الحد قيمة

 :الصندوق  في االضافي واالشتراك لالشتراك األدنى الحد

 (.سعودي ريال أالف خمسة) سعودي ريال أالف 5 هو الصندوق  في لالشتراك األدنى الحد -

 (. سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  في اإلضافي لالشتراك األدنى الحد -

 :الصندوق  من لالسترداد الالزمة الوحدات من األدنى الحد

 (سعودي ريال لفأ) سعودي ريال 1,000 الصندوق  من لالسترداد األدنى الحد يبلغ -

ـــــأن  من كان  إذا - ـــ ـــــترداد أي شــ ـــ ـــــتثمار  يخفض أن  اســ ـــ ـــــتراك ملبلغ األدنى الحد من  أقل إلى  الوحدات مالك اســ ـــ  االشــ

  وسـوف. الوحدات مالك  إلى الرجوع دون  املسـتثمر املبلغ كامل اسـترداد يتم  فسـوف للصـندوق،  املحدد املبدئي

 الجاري   الحساب  في  القيد  خالل من  الجاري   الحساب في  املحددة  بالعملة االسترداد طلبات  كافة  عائدات  تدفع

 .الوحدات مالك لبنك

 

 :الطلبات تقديم مكان
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 :التالي العنوان في الصندوق   مدير زيارة  طريق  عن الطلبات تقديم يتم

 الثاني  الطابق –  التجاري  حمران بن مركز

  التحلية) العزيز عبد بن محمد األمير  شارع
ً
 (سابقا

 012 2840335: فاكس – 012 2842321: هاتف

 21553 جدة  51536: ب.ص

 

 : الوحدات مالكي سجل (ه

 يقوم مدير الصندوق إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة. .1

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه. .2
ً
 قاطعا

ً
 يعد سجل مالكي الوحدات دليال

 يقوم مدير الصندوق بحفظ املعلومات اآلتية في سجل مالكي الوحدات كحد أدنى: .3

 وعنوانه.اسم مالك الوحدات  -

رقم الهوية الوطنية ملالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز ســـــــفره أو رقم ســـــــجله التجاري بحســـــــب الحال، أو أي وســـــــيلة  -

 تعريف أخرى تحددها الهيئة.

 جنسية مالك الوحدات. -

 تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. -

 وحدات.بيانات جميع الصفقات املتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك  -

 الرصيد الحالي لعدد الوحدات )بما في ذلك أجزاء الوحدات( اململوكة لكل مالك وحدات. -

 أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالك وحدات. -

 لســــــجل مالك الوحدات إلى أي  .4
ً
يكون ســــــجل مالكي الوحدات جاهز ملعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصــــــندوق ملخصــــــا

 عند الطلب )على أن يظهر ذلك امللخص جميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقط(.مالك وحدات م
ً
 جانا

 بحث يعكس التغيرات في املعلومات املشـــــــــــار إليها في الفقرة ) .5
ً
( من 3يقوم مدير الصـــــــــــندوق بتحديث ســـــــــــجل مالكي الوحدات فورا

 هذه الفقرة.

 

 : األولي الطرح ترةف خالل املتسلمة االشتراك مبالغ استثمار  (و

ــتراك أموال  لهيئة أو النقد مؤســـــســـــة لتنظيم خاضـــــع طرف مع  واملبرمة  النقد  ســـــوق   وصـــــفقات البنكية  الودائع في  تســـــتثمر ســـــوف االشـــ

 غير االشـــــــــــــتراك مبــالغ إيــداع ويجوز . املطلوب املبلغ من األدنى الحــد إلى الوصـــــــــــــول  حين إلى اململكــة، خــارج للمؤســـــــــــــســــــــــــــة ممــاثلــة رقــابيــة

  ذلك  كان إذا تابعيه أو  الصـــندوق  مدير  لدى الوحدات  مالكي من  املتســـلمة  املســـتثمرة 
ً
 للشـــروط  األقل على مماثلة وأحكام  لشـــروط  وفقا

 .تامة باستقاللية يتعاملون  أشخاص يبرمها التي

 

 : الصندوق  في األدنى الحد ذلك إلى الوصول  عدم تأثير  ومدى جمعه، الصندوق  مدير  ينوي  الذي للمبلغ األدنى الحد (ز

 الصـــندوق، لرأســـمال أعلى حد يوجد ال بينما  ســـعودي،  ريال  ماليين 10  هو الصـــندوق   تشـــغيل لبدء  املطلوب  املال لرأس  األدنى الحد  ان

 هيئة إشــــعار يتم اضــــافية، أشــــهر 6 الطرح  فترة  تمديد بعد  الصــــندوق   لتشــــغيل الالزم  املال  رأس من  األدنى الحد  تجميع  تعذر حالة وفي

 لكل  االستثماري  الحساب الى(  وجدت إن)  محققة استثمارية عوائد  وأي  االشتراك ورسوم  االشتراكات مبالغ وإعادة  بذلك املالية  السوق 

  وإشعاره  مستثمر
ً
 .(وجدت إن) محققة استثمارية عوائد وأي االشتراك ورسوم مبلغ حسم دون  بذلك خطيا

 

ــتيفاء متطلب اإلجراءات التصـــــحيحية الالزمة ح(    ــافي قيمة    10ضـــــمان اســـ ماليين ريال ســـــعودي او ما يعادلها كحد أدنى لصـــ

 أصول الصندوق: 

 10سـيسـعى مدير الصـندوق بااللتزام بالئحة صـناديق االسـتثمار فيما يتعلق بالحد األدنى من صـافي أصـول الصـندوق البالغ  

 ماليين ريال.

ماليين ريال ســــيقوم مدير الصــــندوق ب شــــعار هيئة الســــوق املالية    10وفي حال انخفض صــــافي أصــــول الصــــندوق إلى ما دون 

 التخاذ اإلجراءات التي تتناسب مع مصال  حملة الوحدات واللوائح املنظمة لذلك.

 

 

ل التي  الحاالت (ط ق، أو  الوحدات في التعامل معها يؤجَّ
َّ
 : الحاالت تلك في املتبعة واإلجراءات يعل

 شتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك. يجب على مدير الصندوق تعليق اال  -أ

 ال يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق إال في الحاالت اآلتية: -ب

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصال  مالكي وحدات الصندوق. -1
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فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول االخرى التي يملكها إذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم  -2

الصندوق، إما بشكل عام وإما بالنسبة الى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 لصافي قيمة الصندوق.

وق وفقا للفقرة )ب( من يجب على مدير الصندوق اتخاذ اإلجراءات التالية في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصند -ج

 هذه املادة:

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصال  مالكي الوحدات. -1

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمة. -2

ليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا بأي تع -3

انتهاء التعليق بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير 

 الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق.

ل:  التي  االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي  اإلجراءات (ي  ستؤجَّ

( من الئحة صناديق االستثمار 61سوف يتبع مدير الصندوق االحكام املنظمة لتأجيل عمليات االسترداد التي تخضع الى املادة )

 الصادرة من هيئة السوق املالية، وهي كما يلي: 

% أو أكثر من صافي   10ب تلبيتها في أي يوم تعامل  إذا بلغ إجمالي نسبة إجمالي قيمة كافة طلبات االسترداد ملالكي الوحدات املطلو  (1

 قيمة أصول الصندوق.  

إذا تم تعليق التعامل في أحد األسواق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق،   (2

كل معقول أنها مهمة نسبة إلى صافي قيمة أصول  إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بش

 الصندوق.  

 سيقوم مدير الصندوق باتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها.  •

 

 : خصائص الوحدات  .8

 الشروط التالية:وحدات الصندوق ذات فئة واحدة ويجوز ملدير الصندوق إصدار أكثر من فئة واحدة من الوحدات وفق 

 يتمتع جميع مالكي الوحدات من نفس الفئة بحقوق متساوية يعاملوا باملساوة. •

ــــــتثمار للفئات األخرى من  • ــــــتراتيجيات وأهداف االســ ــــــتثمار تختلف عن اســ ــــــتراتيجيات وأهداف اســ لن تكون ألي فئة اســ

 الصندوق.

 مالكي فئة أخرى من الوحدات.لن يتمتع مالكو فئة من الوحدات بحقوق من شأنها اإلخالل بحقوق  •

 

 : المحاسبة وتقديم التقارير  .9

 .والسنوية األولية املالية الفترات ذلك في املالية بما بالتقارير  الصلة ذات املعلومات (أ

املوجزة والتقارير بما في ذلك القوائم املالية الســنوية املراجعة( والتقارير الســنوية )الســنوية   التقارير ب عداد  الصــندوق  مدير  ســيقوم -

 .مقابل دون  الطلب عند بها الوحدات مالكي وتزويد ( من الئحة صناديق االستثمار5األولية وفقا ملتطلبات امللحق رقم )

  صناديق الئحة من( 71) املادة  مرابحات األول بالريال السعودي حسب بصندوق  الخاصة  التقارير ب تاحة الصندوق  مدير سيقوم -

 : أتي كل وهي االستثمار

 . التقرير فترة  نهاية من يوما( 70) تتجاوز  ال مدة  خالل السنوية التقارير اتاحة •

 . التقرير فترة  نهاية من يوما( 35) تتجاوز  ال مدة  خالل األولية التقارير اتاحة •

  مقابل، دون  الوحدات مالكي جانب من للفحص مرابحات األول بالريال السعودي لصندوق  الحالية األصول  قيمة صافي اتاحة •

 . الصندوق  ملدير املسجلة املكاتب في السابقة األصول  قيمة صافي أرقام جميع واتاحة

( 15)  خالل الصندوق  بيانات وحدات في صفقاته وسجل يمتلكها التي الوحدات أصول  قيمة صافي ببيانات وحدات  مالك كل تزويد •

 .الوحدات مالك بها يقوم الصندوق  وحدات في صفقة كل من يوما

  صفقاته يلخص( البيان شأنها في املعد السنة خالل الوحدات تملك شخص أي ذلك في بما) الوحدات مالك إلى سنوي  بيان ارسال •

  املوزعة األرباح على البيان هذا  ويحتوي  املالية، السنة نهاية من يوما( 30) خالل املالية السنة مدار على الصندوق  وحدات في

  ومذكرة  الصندوق  وأحكام  شروط في والواردة  الوحدات مالك من املخصومة واألتعاب واملصاريف الخدمات مقابل وإجمالي

  وأحكام  شروط في أو االستثمار صناديق  الئحة في عليها املنصوص االستثمار قيود  مخالفات جميع الى باإلضافة املعلومات،

 . املعلومات مذكرة  أو الصندوق 

 عن الهيئة تحددها التي بالطريقة أو للسوق  االلكتروني  واملوقع االلكتروني موقعه  في باإلفصاح الصندوق  مدير يقوم سوف •

 : األتية املعلومات تتضمن والتي  سنوي،  ربع كل بنهاية الصندوق  معلومات
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  الربع من يوم أول  في هي كما الصندوق  محفظة في استثمارات  عشرة  أكبر  أسهمهم تشكل الذين املصدرين ونسب  ألسماء قائمة -1

 . املعني

 . الصندوق  أصول  قيمة صافي متوسط إلى املعني الربع في اإلجمالية األتعاب نسبة -2

 (. وجدت إن) للوحدة  األولي السعر إلى ونسبتها املعني الربع في املوزعة األرباح مبالغ -3

 . املعني الربع نهاية في الصندوق  أصول  قيمة صافي من  الصندوق  مدير استثمار ونسبة قيمة -4

 . الصندوق  أصول  صافي قيمة متوسط إلى املعني للربع التعامل مصاريف ونسبة مبلغ -5

 .املخاطر قياس ومؤشرات معايير  -6

 . الصندوق  أداء ومؤشرات معايير  -7

 .املعني الربع نهاية في الصندوق  أصول  صافي قيمة من االقتراض نسبة -8

  

 : الصندوق  مدير  يعّدها التي  الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل ب(   أماكن

 االســـــتثماري  الحســـــاب فتح نموذج في  مبين  هو كما الفاكس او  الهاتف او  االلكتروني البريد او  البريدي العنوان على  التقارير ارســـــال يتم

 ( 60) خالل أخطاء  باي  الصندوق  مدير إخطار  يجب و  العنوان، في تغيير   باي  الصندوق  مدير  اشعار تم اذا اال
ً
  يوما

ً
 اصدار من تقويميا

 الصـــــندوق  ملدير  االلكتروني  املوقع على  التقارير هذه  توفير   ســـــيتم كما  ، حاســـــمة و نهائية  التقارير تلك  تصـــــبح  ذلك بعد و  التقارير تلك

 .للسوق  االلكتروني واملوقع

 

 : للصندوق  مراجعة مالية قائمة أول    (ج

 . م31/12/2009 في للصندوق  األولى املالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول  بتوفر الصندوق  مدير يقر

 

 : للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم (د

  املراجعة السنوية املالية القوائم بتقديم الصندوق  مدير يقر
ً
 طلبها. عند مجانا

 

 إدارة الصندوق )المجلس(: مجلس   .10

 أعضاء عضوية وتبدأ مستقالن، وعضوان  املجلس رئيس بينهم من أعضاء خمسة من( املجلس) الصندوق  إدارة  مجلس يتألف

 بعد األعضاء تغيير في الحق الصندوق  ملدير وسيكون  الصندوق، طرح على املالية السوق  هيئة مجلس موافقة تاريخ من املجلس

 .املجلس أعضاء في تغيير باي الوحدات مالكي اشعار وسيتم ذلك على املالية السوق  هيئة موافقة أخذ

 

 أ(    أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية:

 

 " الرئيس "   أ. عدنان محمد تلمساني
 " مدير الصندوق "  العضو المنتدب لشركة األول كابيتال 

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي والتخطيط 35خبرة مصرفية تزيد عن )لدى األستاذ / عدنان  •

  .االستثماري وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

لشركات، إدارة املصارف حصل على عدد من البرامج التأهيلية في مجال املحاسبة املالية، التحليل االئتماني ل •

 األردن(. –ماليزيا  – بلجيكا –اإلسالمية، إدارة فرق العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بريطانيا 

 من املناصب القيادية في مؤسسات خليجية وسعودية، كما قدم وشارك في تنظيم عدد  •
ً
عمل األستاذ / عدنان في عددا

 صة في االقتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل الشركات. من املؤتمرات الخليجية وورش العمل املتخص

كومرز  –قاد العديد من الطروحات الناجحة لصناديق استثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك  •

 .بنك، مؤشر داو جونز اإلسالمي

 

 " عضو "   البحيصي  الرحمن عبد سمير أ.
 شركة األول كابيتال- لوحدة الصناديق العقاريةنائب الرئيس 

ــرفي  • ــ ــل املصــ ــ ــــي العمــ ــة فــ ــ ــرة طويلــ ــ ــــه خبــ ــرلديــ ــ ــــالمي ألكثــ ــن ) اإلســ ــ ــة 17مــ ــ ــي اململكــ ــ ــــالمية فــ ــــة اإلســ ــات املاليــ ــ ــي املؤسســ ــ ــــام فــ ( عــ

ــــــة  ـــ ـــ ــــــعودية،العربيــ ـــ ـــ ــــــات  الســ ـــ ـــ ــــــة املنتجــ ـــ ـــ ــــــوير وهيكلــ ـــ ـــ ــــــي تطــ ـــ ـــ ــــــا فــ ـــ ـــ ــــــل خاللهــ ـــ ـــ ــــــتثماريةعمــ ـــ ـــ ــــــالمية وإدارة االســ ـــ ـــ ــــــافظ  اإلســ ـــ ـــ املحــ

   الخاصة. ريةاالستثما

الشــرعية وإدارة منافذ البيع في  االســتثمارشــغل في مناصــب قيادية في مجال الدراســات والبحوث التســويقية لصــناديق  •

 املؤسسات املالية اإلسالمية.  
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إلى  باإلضـافة  م،1988بجدة عام  عبد العزيزفي اإلحصـاء والكمبيوتر من جامعة امللك  البكالوريوسحاصـل على شـهادة  •

   واملصرفية.دبلوم تسويق الخدمات املالية من األكاديمية العربية للعلوم املالية 

ـــــناديق  • ـــــال صــ ـــــي مجــ ــة فــ ـــ ـــــة املتخصصــ ـــــدورات التدريبيــ ـــــن الــ ـــــد مــ ـــــي العديــ ـــــارك فــ ـــــتثمارشــ ـــــل  االســ ـــــيغ التمويــ ـــــالمية وصــ اإلســ

   اإلسالمية.

 .املعتمدة من املعهد املصرفي السعودي االستثمارحاصل على شهادة مبادئ 

 

 " عضو "                     مالئكة صالح فيصلأ. 
 :كابيتال األول لشركة التنفيذي الرئيس

سنوات من العمل في القطاع البنكي والتمويل وتطوير وتسويق املنتجات االستثمارية  12لديه خبرة تمتد إلى  •

 .وإيجاد الحلول املالية ملختلف الشركات

 .حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة املالية من الجامعة األمريكية في بيروت •

ف يمتد على مدى عامين. عمل ملدة عامين في البنك األهلي التجاري في برنامج مدراء املستقبل و  •
ّ
هو برنامج مكث

 في قطاع تمويل األفراد يعمل في مجال إدارة وتسويق عدد من منتجات تمويل األفراد
ً
 .وقد شغل منصبا

 

 

 " عضو مستقل "                         أ. عمر محمد هندي
 

 والمعدات وتجارة اآلالتالعضو المنتدب لشركة تأجير السيارات 

 في العديد من الوظائف التنفيذية والقيادية   واستثمارية تزيدعمر خبرة مالية وإدارية    /األستاذيمتلك   •
ً
عن عشرون عاما

 باملنطقة.في العديد من كبرى الشركات 

وشهادة حاصل على شهادة ماجستير إدارة األعمال من جامعة ويبستر في والية ميسوري بالواليات املتحدة األمريكية،  •

 األمريكية.من جامعة واشنطن بوالية ميسوري  االقتصادفي  البكالوريوس

 بجدة.عضو لجنة الصناعة بالغرفة التجارية الصناعية  •

 واملصرفية. االستثماريةحاصل على العديد من الدورات في املالية وتطوير املنتجات  •

شركة الحمراني  والتطوير،البركة لالستثمار  )شركةعمل في العديد من الشركات القيادية في املنطقة مثل  -

 (.مجموعة الفضل  الصناعي،الشركة السعودية للتطوير    األمريكي،البنك السعودي    بالبيد،شركة    املتحدة،

 

 " عضو مستقل " أ. عادل محمد صبري 
 واشنطن-علوم الحاسب اآللي من جامعة سياتل -حاصل على بكالوريوس علوم  •

 عضو مجلس إدارة صناديق استثمارية عقارية.  •

 رجل أعمال حيث يدير العديد من االستثمارات العقارية واملالية الخاصة والعائلية. •

 يمتلك األستاذ / عادل خبرة طويلة في مجال االستثمار والبنوك على املجال الشخص ي واالستثمار العائلي •

 في الخطوط الجوية السعودية حيث شغل وترقى للعديد من املناصب فيها وعمله الحالي )كبير خ  •
ً
برة تزيد عن عشرين عاما

 مديري إدارة التراخيص واألصول التقنية( في قطاع تقنية املعلومات التابع للخطوط الجوية السعودية

 

 ج(   أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة: 

 :اآلتي   الحصر،  ال  املثال   سبيل   على .  الصندوق  إدارة  مجلس  أعضاء   مسؤوليات  تشمل 

 .فيها   طرفا  الصندوق   يكون   التي   الجوهرية   والتقارير   والقرارات  العقود  جميع   على  املوافقة  . 1

،   ذلك  كان  ومتى  اإلشراف،  . 2
ً
  الصندوق   مدير   عنه   يفت   مصال   تضارب   أي   على  املصادقة   مناسبا

ً
  صناديق  لالئحة  وفقا

 .االستثمار

  مرتين   االجتماع . 3
ً
 األموال   غسل   عن  التبليغ   ومسؤول   الصندوق   مدير  لدى   وااللتزام   املطابقة   مدير   مع   األقل  على   سنويا

 .املتبعة   واألنظمة   اللوائح   بجميع   الصندوق   مدير  التزام   من   للتأكد   لديه،   اإلرهاب   وتمويل 

 .تعيينه   حال  في   املصفي   يرفعها  توصية   أي  إقرار  . 4

 .االستثمار  صناديق   بالئحة  الصندوق   وأحكام   شروط   والتزام   اكتمال   من   التأكد . 5
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 الصندوق،  وأحكام  لشروط  وفقا   الوحدات   مالكي   مصلحة  يحقق  بما   بمسؤولياته  الصندوق   مدير   قيام  من   التأكد . 6

 .االستثمار   صناديق الئحة   وأحكام 

 .فيه  الوحدات   ومالكي  االستثمار   صندوق  وملصلحة   بأمانة  العمل  . 7

 

 د(    مكافئات أعضاء مجلس إدارة الصندوق:

ريال لكل عضو عن كل اجتماع،  3000بمبلغ تكون املكافئات واألتعاب املالية املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 أخرى،ايا أو رواتب أو مكافآت أي مز  وال يوجدحالة حدوث أكثر من اجتماع في الشهر  الشهر في ريال في  5000وبحد أقص ى 

 .استحقاقهاوتحمل هذه املصاريف على الصندوق عند 

 :الصندوق  ومصالح الصندوق  إدارة مجلس عضو  مصالح بين محتمل او  متحقق تعارض باي بيانه(    

 تضارب   أي  حدوث  حال  وفي  للمصال ،  تعارض  على  ينطوي   عمل  ألي  تابعيه  من  أي  ممارسة  عدم  على  الصندوق   مدير  يحرص

 باإلفصاح  الصندوق   مدير  فسيقوم  الصندوق   ومصال   الباطن  من  الصندوق   مدير  او  الصندوق   مدير  بين   للمصال   جوهري 

 أي عن باإلفصاح الصندوق  أعضاء على يجب كما ممكنة، فرصة اقرب في الصندوق  إدارة ملجلس كامل بشكل ذلك عن

 .الصندوق  إدارة ملجلس الصندوق  ومصال  الصندوق  إدارة مجلس عضو مصال  بين  محتمل او متحقق تعارض

 و(    عضويات أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس إدارة الصناديق: 

 :التالي بالجدول  املوضحة بالصناديق إدارة مجلس أعضاء منصب أدناه املذكورين األعضاء ويشغل

صناديق شركة األول  

 كابيتال

عدنان محمد  

 تلمساني 

الرحمن سمير عبد 

 البحيص ي
 عمر محمد هندي  فيصل صال  مالئكة

أحمد محمد 

 سمباوة 

صندوق األول  

 للمرابحات )بالريال(
× × × × - 

صندوق األول للدخل  

 الدوري
× - × 

- 
× 

صندوق فلل الروضة 

 العقاري 
× × × 

- 
× 

صندوق فرص األول  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

صندوق تحالف  

 الفرص العقارية 
× × × 

- 
× 

صندوق األول للدخل  

 1-العقاري 
× × × 

- 
× 

صندوق األول  

 1-للملكية الخاصة
× × × 

- 
- 

صندوق فلل الراكة  

 العقاري 
× × × 

- 
- 

 

 : لجنة الرقابة الشرعية  .11
 

تخضــــع جميع عمليات واســــتثمارات الصــــندوق إلى مراقبة الهيئة الشــــرعية للصــــندوق )دار املراجعة الشــــرعية(، وتتكون الهيئة الشــــرعية من 

 مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء من ذوي الخبرة في القضايا املالية املعاصرة. 

 صندوق األول كابيتال( كمستشار شرعي لإلشراف وتقديم املشورة بشأن توافق )ولقد تم تعيين شركة دار املراجعة الشرعية من قبل )شركة 

 ( مع املعايير الشرعية واعتمادها. السعودي بالريال األول  مرابحات

 لعملياتها كما تملك شــــبكة تتألف من 
ً
مســــتشــــار شــــرعي حول العالم لتغطية  27هذا وتتخذ دار املراجعة الشــــرعية من الشــــرق األوســــط مقرا

، اق التي تتركز فيها األنشــطة املتوافقة مع الشــريعة اإلســالمية مثل: ماليزيا، اململكة العربية الســعودية، الجزائر، مصــر، قطر، اإلماراتاألســو 

 السودان والبحرين.

 مملكة البحرين املنامة 21051ص.ب.  دار املراجعة الشرعية عنوان املستشار الشرعي:
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 ومؤهالتهم: أسماء أعضاء اللجنة الشرعية  ( أ

 

 الشيخ الدكتور / محمد إبراهيم البلتاجي: 

 منصـب نائب رئيس الهيئة الشـرعية لبنك مصـر، القاهرة، باإلضـافة إلى كونه عضـو لجنة 
ً
يشـغل الدكتور محمد إبراهيم البلتاجي حاليا

 للبرامج املصرفية اإلسالمية السياسات للبنك الوطني للتنمية، وقبل التحاقه بالبنك الوطني للتنمية كان يعمل الدكتور الب
ً
لتاجي مديرا

ــافة إلى كونه كان يشـــــغل منصـــــب رئيس التخطيط والدراســـــات في شـــــركة الراجحي  ــاما(، باإلضـــ في مؤســـــســـــة النقد العربي الســـــعودي )ســـ

 املصرفية لالستثمار.

 القاهرة. –عضو الهيئة الشرعية في بنك مصر  •

 الوطني للتنمية.نائب رئيس الهيئة الشرعية للبنك  •

 عضو مجلس إدارة شركة أسيوط الوطنية اإلسالمية للتجارة والتنمية. •

 سنغافورة. –للتأمين  HSBCعضو الهيئة الشرعية لشركة  •

 مدير البرامج املصرفية املتوافقة مع األحكام الشرعية. –مؤسسة النقد العربي السعودي  •

 صرفية.رئيس التخطيط والدراسات لشركة الراجحي امل •

 

 الشيخ الدكتور محمد أنور شلبي: 

حاصـــــــل على أعلى األســـــــانيد في العلوم الشـــــــرعية ، وعضـــــــو هيئة الرقابة الشـــــــرعية في صـــــــناديق اســـــــتثمار إســـــــالمية عدة منها "صـــــــندوق 

ة الحصــــن" الخاص ببنك مصــــر، "صــــندوق الوفاق" الخاص ببنك التنمية، وبنك القاهرة، "صــــندوق ســــنابل" الخاص بالشــــركة املصــــري 

الدولية ومصــــرف أبو ظبي اإلســــالمي، شــــارك في وضــــع مســــودة الالئحة التنفيذية لنقل وزراعة األعضــــاء بوزارة التــــحة وعضــــو بمجلس 

إدارة جمعية تنمية املجتمع، حاصـــل على شـــهادة الدكتوراة واملاجســـتير في أصـــول الفقه من جامعة األزهر الشـــريف ويعمل كمدير عام 

جتماعية بدار اإلفتاء املصرية القاهرة، باإلضافة إلى دار اإلفتاء املصرية لفرع أسيوط، يترأس الدكتور شلبي لإلدارة العامة لألبحاث اال 

 لجنة أمانة الفتوى بدار اإلفتاء املصرية وعضوية  لجنة حالل بهيئة املواصفات القياسية املصرية  بوزارة الصناعة.

 ار االفتاء املصرية.مدير عام اإلدارة العامة لألبحاث االجتماعية بد •

 رئيس لجنة أمانه الفتوى بدار اإلفتاء املصرية. •

 رئيس لجنة حالل بدار االفتاء املصرية. •

 حتى اآلن. 2004عضو لجنة حالل بهيئة املواصفات القياسية املصرية بوزارة الصناعة من عام  •

 اإلسالمية في بنك مصر.عضو هيئة الرقابة الشرعية باإلدارة العامة للمعامالت  •

 عضو هيئة الرقابة الشرعية في صناديق االستثمار اإلسالمية األتية: •

 صندوق الحصن" بنك مصر. -

 "صندوق الوفاق" بنك التنمية، وبنك القاهرة. -

 "صندوق سنابل" الشركة املصرية الدولية، ومصرف أبو ظبي اإلسالمي. -

 

 رعية: أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الش ب(

وسيقوم املستشار الشرعي بالرقابة الشرعية وإجراء مراجعات سنوية للصندوق ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات 

 الصندوق واستثماراته متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 مقابل االستشارات واملصدر الذي دفع منه: ج(   

ريال ســـــعودي نظير خدمات املراجعة الشـــــرعية املقدمة  10,000ســـــنوية مقدارها  ســـــتحصـــــل شـــــركة دار املراجعة الشـــــرعية على أتعاب  

 للصندوق وسيتم تحميل تلك األتعاب عل الصندوق بشكل سنوي.

وســـــــــيقوم املســـــــــتشـــــــــار الشـــــــــرعي بالرقابة الشـــــــــرعية وإجراء مراجعات ســـــــــنوية للصـــــــــندوق ليؤكد ملجلس اإلدارة بأن عمليات الصـــــــــندوق 

 ام الشريعة اإلسالمية.واستثماراته متوافقة مع أحك

 

 املعايير الشرعية للصندوق:د(     

ــتثمار أموال الصـــــندوق في شـــــراء وبيع أســـــهم الشـــــركات املتوافقة مع املعايير الشـــــرعية واملعتمدة من  ســـــوف يقوم مدير الصـــــندوق باســـ

املســـتشـــار الشـــرعي للصـــندوق والتي تنطبق عليها املعايير التالية: يجب أن تقتصـــر أعمال الصـــندوق في جميع األوقات على االســـتثمارات 

 عليه فقد اعتمد املســــــتشــــــار الشــــــرعي الضــــــوابط واملعايير املتوافقة مع الشــــــريعة اإل 
ً
ســــــالمية واملعتمدة من املســــــتشــــــار الشــــــرعي، وبناءا

 التالية:

 ال يجوز اإلستثمار في الشركات التي يكون مجال نشاطها الرئيس ي مما يلي: .1
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 الفائدة وشركات التأمين التقليدية.األنشطة املالية التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية كالبنوك التي تتعامل ب -

 إنتاج وتوزيع الخمور والدخان. -

 إنتاج وتوزيع األسلحة. -

 إنتاج وتوزيع لحم الخنزير ومشتقاته. -

 إنتاج وتوزيع اللحوم الغير مذكاة ذكاة شرعية. -

 إدارة صاالت القمار وإنتاج أدواته. -

 والقنوات الفضائية املاجنة ودور السينما. إنتاج ونشر أفالم الخالعة وكتب املجون واملجالت  -

 املطاعم والفنادق التي تقدم خدمات محرمة كبيع الخمر أو غيره وكذلك أماكن اللهو. -

 أي نشاط آخر يقرر املستشار الشرعي عدم جواز اإلستثمار فيه. -

ــتثمار في الشـــــركات التي تكون لديها  الشـــــركات التي يكون نشـــــاطها الرئيســـــ ي حالل يجب أن تمر بمرحلة التحليل املالي، ال .2 يجوز االســـ

 النسب املالية التالية:

 % من القيمة السوقية ملوجوداتها.33القروض الربوية وفقا مليزانيتها مساويه أو أكثر من  -

 % من موجوداتها حسب القوائم املالية.49يتجاوز مجموع النقود والديون على الغير  -

% من القيمة 33أدوات قصــــيرة األجل كودائع بنكية أو أوراق مالية بفائدة ربوية مســــاويه أو تزيد عن  نســــبة الســــيولة املســــتثمرة في -

 السوقية ملوجودات الشركة.

% من الدخل الكلي للشــــركة، ســــواء كانت هذه املصــــادر من فوائد ربوية  5يتجاوز الدخل الغير املشــــروع من مختلف املصــــادر عن  -

 أو مصادر أخرى غير مباحة.

 قبل الدخول في استثمار شراء أسهم شركات خاصة يتوجب على مدير الصندوق أخذ موافقة املستشار الشرعي. .3

باإلضــــافة إلى االســــتثمار في شــــراء أســــهم شــــركات خاصــــة، قد يقوم مدير الصــــندوق باالســــتثمار في ودائع قصــــيرة األجل متوافقة مع  .4

المية من أجل توفير مصـــــاريف الصـــــندوق أو من أجل الدخول في عمليات الشـــــريعة اإلســـــالمية أو حســـــابات جاريه في مصـــــارف إـســــ 

 وفرص استثمارية أخرى.

بالنسبة للطروحات األولية للشركات الجديدة والتي ينوي مدير الصندوق االستثمار فيها ف ن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية  .5

 يجب أن يقسم على صافي أصول الشركة.

بالنســــبة للشــــركات التي يتم تداول اســــهمها مدة ربع ســــنة مالية على األقل ومدرجة في الســــوق ولها تاريخ تداول وقيمة ســــوقية، أما  .6

 ف ن التحليل الخاص بميزانيتها العمومية يجب أن يقسم على متوسط القيمة السوقية للشركة.

 

 سياسة تطهير أموال الصندوق: ه(   

شــركة من الشــركات التي يســتثمر فيها الصــندوق قد حققت أية إيرادات من مصــدر محرم خالل فترة اســتثمار في حالة اكتشــاف أن أي  

الصـــندوق فيها، ســـيقوم املدقق الشـــرعي باحتســـاب مبالغ التطهير من إجمالي أرباح الصـــندوق وســـيقوم مدير الصـــندوق ب شـــعار حملة 

صــندوق، كما ســيقوم مدير الصــندوق بخصــم تلك املبالغ من أرباحهم وايداعها في الوحدات بهذه املبالغ في التقارير املرســلة إليهم من ال

حســـــــاب بنكي يتم فتحه لهذا الغرض لصـــــــرفه في وجوه الخير بعد موافقة املســـــــتشـــــــار الشـــــــرعي، ويرجع في تحديد هذه النســـــــب إلى آخر 

 ميزانية أو مركز مالي مدقق.

 مدير الصندوق:  .12

 اسم مدير الصندوق:  ( أ

 األّول كابيتالشركة 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  (ب

 (14178-37) هو السعودية املالية السوق  هيئة عن الصادر الترخيص رقم

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق:  (ج

 الطابق الثاني –مركز بن حمران التجاري 

(شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية 
ً
 سابقا

 012 2840335فاكس:  – 012 2842321هاتف: 

 21553جدة  51536ص.ب: 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:  (د

 م21/4/2014

 

 بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق:  (ه

 ريال سعودي. 50,000,000
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 :السابقة املالية للسنة واالرباح اإليرادات توضيح مع الصندوق  ملدير  املالية املعلومات ملخص (و

 11,981,919 االيرادات 

 (11,825,675) املصاريف 

 875,000 الزكاة

 1,677,704 صافي الدخل 

 

 

 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق:   (ز

 

 اإلدارة )عضو غير مستقل(: مجلس رئيس - مالئكة جميل صالح /الدكتور  -

  واملصاريف  واالسـتثمار واملالية االكاديمية املجاالت في املختلفة التنفيذية املواقع في العملية الخبرة  من سنة 23 من أكثر  لديه •

 .التعاوني والتامين االسالمية

  صال /  الدكتور  يرأس كما •
ً
 رصد   شركة –  لالستثمار رصد بنك – القابضة  العاملية رصد  مجموعة) منها  شركات عدة   مجالس حاليا

  املصري  التامين بيت شركة – الجزائر للتأجير  االسالمية الشركة – بتونس التامين إلعادة  االسالمية الشركة – العالم انحاء

 .بالسعودية واملعدات  اآلالت تأجير  شركة –  السعودي

 –  بجدة  التجارية بالغرفة الدولي االستثمار )لجنة والدولية واالقليمية املحلية والهيئات اللجان من العديد عضوية يشغل كما •

 منظمة  في والحسابات للمراجعة االستشارية الهيئة - املوهوبين  ورجاله لرعاية العزيز  عبد امللك بمؤسسة االستثمار لجنة عضو

  متشغن  جامعة من تمويل( – )استثمار تخصص األعمال إدارة في دكتوراه صال /  الدكتور  ويحمل. االسالمية( املالية املؤسسات

 جامعة   من  املدنية  الهندسة  في  بكالوريوس  إلى  باإلضافة  م،1984  عام  في  فهد   امللك  جامعة  األعمال  إدارة   في  وماجستير   م،1990  عام

 م1981 واملعادن عام البترول

 : رئيس مجلس اإلدارة )عضو مستقل( نائب – السويكت عبدهللا راشدالدكتور/  -

  للمشاريع  الخليجي التعاون  ومجلس الشرقية املنطقة وصناعة تجارة  غرفة في مجلس عضو منصب  السويكت راشد  السيد يشغل •

   ويخدم  البترول  لهندسة  األمريكية  والجامعة  الخليجي  التعاون   ملجلس  االقتصادي  واإلتحاد  الرأسمالية
ً
 خيرية  منظمات   عدة   في  أيضا

 .ودولية محلية

 والخدمات   املقاوالت  وشركات  التجارية  الشركات  ذلك  في  بما  صناعات  عدة   في  الشركات  إدارة   في  كبيرة   خبرة   السويكت  السيد  يمتلك •

 .السعودية العربية باململكة عاملية شركات  مع مشتركة مشاريع أسس وقد. والكهرباء والبترول  والغاز البحرية

 إدارة  في البكالوريوس ودرجة واملعادن  للبترول فهد امللك  جامعة من األعمال إدارة  في املاجستير  درجة السويكت السيد يحمل •

 دراسية  دورات عدة  حضر  فقد ذلك  إلى إضافة . األمريكية املتحدة  الواليات  في  بورتالند بوالية  باسيفيك  وارنر  جامعة من األعمال

 .األعمال إدارة  في وندوات

 

 : (املنتدبمستقل و يشغل وظيفة العضو  غير  عضو اإلدارة )  مجلس  عضو  –/ عدنان محمد تلمساني  األستاذ -

( سنة في إدارة املحافظ االستثمارية والتسويق املصرفي والتخطيط االستثماري 35لدى األستاذ / عدنان خبرة مصرفية تزيد عن ) •

  .وهيكلة املنتجات االستثمارية واالئتمانية واالسـتشارات االسـتثمارية وتمويل الشركات

ج التأهيلية في مجال املحاسبة املالية، التحليل االئتماني للشركات، إدارة املصارف اإلسالمية، إدارة فرق  حصل على عدد من البرام •

 األردن(.  –ماليزيا  – بلجيكا –العمل والتخصيص، من هيئات عاملية )بريطانيا 

 من املناصب القيادية في مؤسسات خليجية وسعودية، كما قدم و  •
ً
شارك في تنظيم عدد من املؤتمرات عمل األستاذ / عدنان في عددا

 الخليجية وورش العمل املتخصصة في االقتصاد اإلسالمي واالستشارات االستثمارية وتمويل الشركات.  

كومرز بنك، مؤشر   –قاد العديد من الطروحات الناجحة لصناديق استثمارية في منطقة الخليج مع بنوك عاملية مثل نامورا بنك  •

 .داو جونز اإلسالمي

 

 عضو مجلس اإلدارة )عضو مستقل( : –/ فاروق احمد غالم  ألستاذا -

 في قانوينا مستشارا العملية حياته بدأ. واملصرفي القانوي  املجال في عاما، عشر سبعة عن تزيد خبرة غالم فاروق/  االستاذ يمتلك •

 إلدارة  مديرا ذلك بعد عمل . Gibson,dunn&Crutucerاالمريكية التجارة  وزارة  في متدربا للعمل انتقل ثم ، السعودية الخطوط

 .االستثمارية للصناديق التوفيق شركة  في املخصصة الصناديق إلدارة  عاما مديرا ثم املخصصة الصناديق
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  بعدها   انتقل   ثم.    السعودية  العربية  باململكة  التجاري   االهلي  البنك  في  العمليات  ومخاطر  املنتجات  وهيكلة  تطوير  إلدارة   رئيسا  عمل •

 .املالية الخبير  شركة في تنفيذي كشريك للعمل

 . العقارية واالستثمارات العقارية  للمشاريع البتيل  شركة في التنفيذ للرئيس نائبا ، حاليا غالم فاروق/  االستاذ يعمل •

 االمركية املتحدة  الواليات – واشنطن جامعة من العاملية القانونية الدراسات في املاجستير  شهادة  ، غالم فاروق/  االستاذ يحمل •

 .1999 العام في عبدالعزيز املللك جامعة من القانون  في البكالوريس على قبلها حصل قد وكان. 1999

 

 

 

 مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته: (ح

 

العمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق   .1

 ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.  

دات، االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص لهم بما في ذلك واجب األمانة تجاه مالكي الوح .2

 .والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول 

 عن اآلتي: .3
ً
 يكون مدير الصندوق مسؤوال

 .إدارة الصندوق  •

 .عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  •

 .طرح وحدات الصندوق  •

 كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واكتمالها وأنها  •

مدير الصندوق مسؤول عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار سواًء أدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أو قام بتكليف   .4

 جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص املرخص لهم.

 الناتجة عن احتيال أو إهمال أو سوء تصرف أو تقصير متعمد من مدير الصندوق.مدير الصندوق مسؤول عن خسائر الصندوق   .5

وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق وضمان سرعة التعامل معها. والعمل على تقويم  .6

 املخاطر بشكل سنوي على األقل. 

 الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام وتزويد  .7

 

لف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار:  (ط
ُ
 املهام التي ك

 يتعامل صندوق االستثمار مع طرف ثالث وذلك للقيام باملهام التالية:

والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته  : للقيام بمتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق في إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق 

 لشروك واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات واملستندات ذات العالقة وأحكام الئحة صناديق  
ً
بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا

 االستثمار.

ات الصندوق ومراجعة مسودات  للقيام بمراجعة املستندات واالتفاقيات وإصدار شهادة االعتماد الشرعي ملستند الهيئة الشرعية:

 االتفاقيات والوثائق املتعلقة بأعمال الصندوق واالشراف والرقابة والتدقيق الشرعي على عمليات وانشطة الصندوق. 

 : وذلك للقيام بمهام الحفظ.امين الحفظ

 وذلك للقيام بمهام التدقيق واملراجعة.  املحاسب القانوني:

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله:  (ي

، وذلك في حال  
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل او اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وقوع أي من الحاالت التالية:

  .عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهمتوقف مدير الصندوق  .1

 .إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة. .3

( بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية.إذا رأت الهيئة أن  .4
ً
 مدير الصندوق قد أخل )بشكل تراه الهيئة جوهريا

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول الصندوق أو عجزه أو استقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير  .5

  .يرها مدير املحفظةالصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يد

 أي حالة أخرى ترى الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهرية .6
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ـــكل كامل من  ـــ ـــندوق التعاون بشــ ـــ  للفقرة أعاله من هذه املادة، فيتعين على مدير الصــ
ً
ـــالحياتها وفقا ـــ ـــت الهيئة أيا من صــ ـــ إذا مارســ

ــــندوق   ــــؤوليات إلى مدير الصــ ــــهيل نقل املســ ــــندوق البديل. ويجب على 60البديل وذلك خالل )أجل تســ  من تعيين مدير الصــ
ً
( يوما

ــــندوق املعزول أن ينقل   ـــ ـــ  لتقدير الهيئة-مدير الصــ
ً
 ووفقا

ً
ــــبا ـــ ـــ  ومناســ

ً
ــــروريا ـــ ـــ ــــندوق  -حيثما كان ذلك ضــ ـــ ـــ جميع العقود املرتبطة بصــ

 االستثمار ذي العالقة إلى مدير الصندوق البديل.

 

 

 

 : أمين الحفظ  .13

 

 الحفظ: اسم أمين  (أ

 إتقان كابيتال 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: (ب

ص له من قبل هيئة السوق املالية السعودية بموجب الترخيص رقم ) 
ّ
 (07058-37شخص ُمرخ

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ:  (ج

 الشاطئ  حي الكورنيش، طريق  بارك،  بزنس كوارترز  هيد  ذا برج

   ٢١٤٨٢ جدة  ،٨٠٢١:  بريد صندوق 

 + ٩٦٦ ١٢ ٥١٠ ٦٣٠٣٠: هاتف

 www.itqancapital.com:  اإللكتروني املوقع

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية: (د

 م9/4/2007

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ: (ه

 ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواًء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها   .1
ً
 عن التزاماته وفقا

ً
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار أو الئحة األشخاص املرخص لهم. 
ً
 ثالثا

ً
 طرفا

 تجاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسا .2
ً
ئر الصندوق الناجمة بسبب احتيال أو إهمال أو سوء  يعد أمين الحفظ مسؤوال

 تصرف أو تقصير متعمد من أمين الحفظ.

 عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصال  مالكي الوحدات وهو مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع  .3
ً
يعد أمين الحفظ مسؤوال

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. 

  للعمل  تابعيه من أي او أكثر  او ثالث  طرف تكليف  الحفظ  ألمين يجوز  .4
ً
  اتعاب  أي الحفظ امين  وسيدفع الباطن، من للحفظ  امينا

 . لذلك تابعة ومصاريف

 

      (و
ً
 ثالثا

ً
   املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد

 

 األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله:  (ز

 في حال وقوع أي من الحاالت اآلتيةللهيئة عزل أمين الحفظ  .1
ً
عّين من ِقبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا

ُ
 :امل

 توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.  ▪

 قبل الهيئة.إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من  ▪

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة والحفظ. ▪

( بالتزام النظام ولوائحه التنفيذية ▪
ً
 .إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخّل )بشكل تراه الهيئة جوهريا

 .يةأي حالة أخرى ترى الهيئة )بناًء على أسس معقولة( أنها ذات أهمية جوهر  ▪

 للفقرة األولى أعاله من هذه املادة، فيجب على مدير الصندوق تعيين أمين حفظ بديل 
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
إذا مارست الهيئة أيا

 لتعليمات الهيئة، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل تسهيل النقل  
ً
وفقا

http://www.itqancapital.com/
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 من تعيين أمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ  60لحفظ البديل وذلك خالل )السلس للمسؤوليات إلى أمين ا
ً
( يوما

 لتقدير الهيئة  - املعزول أن ينقل  
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
جميع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة    -حيثما كان ذلك ضروريا

 الى أمين الحفظ البديل. 

 

عّين من ِقبله بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة يجوز ملدير الصندوق عزل أمين   .2
ُ
الحفظ امل

 وبشكل كتابي وتعيين أمين حفظ بديل خالل )
ً
( 30مالكي الوحدات، وعلى مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك فورا

م أمين الحفظ املعزول لإلشعار الكتابي واإل 
ّ
 من تسل

ً
 فصاح عن ذلك على موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية.يوما

 : مستشار االستثمار  .14
 ال يوجد

 

 : الموّزع  .15
 يوجد ال

 

 : المحاسب القانوني  .16

 أ(    اسم املحاسب القانوني: 
 الخريجي هللا عبد أسامة

 عارف محمود شارع- الروضة حي- جدة: العنوان

    21444 جدة 15046: بريد صندوق 

 012-6609320: فاكس 012-6600085: هاتف         

 

 ب(   العنوان املسجل وعنوان  العمل للمحاسب القانوني: 

 طريق املدينة جدة  2مكتب  v2العنوان: مركز النور التجاري الدور 

   21454جدة  15651صندوق بريد: 

 012-6525333هاتف: 

 012-6522894فاكس: 

 الحسابات القانوني وواجباته ومسؤولياته:مهام مراجع    ج( 

 تقديم تقرير إلدارة الصندوق عن الصندوق ُيبّين رأي املحاسب القانوني فيما إذا كانت القوائم املالية ككل: 

 ملعايير املحاسبة الصادرة  ▪
ً
ُتظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، املركز املالي للصندوق وبشكل نصف سنوي على األقل وفقا

 عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 فيما إذا كان الصندوق يحتفظ بسجالت محاسبية سليمة.  ▪

 فيما إذا كانت القوائم املالية للصندوق مطابقة للسجالت املحاسبية.  ▪

 املراجعة.فيما إذا حصل املحاسب القانوني على كافة املعلومات واإليضاحات التي يراها ضرورية ألغراض  ▪

 وملجلس إدارة الصندوق الحق في تغيير املحاسب القانوني بعد أخذ موافقة هيئة السوق املالية، ويتم إشعار مالكي الوحدات بذلك. 

 

 أخرى: معلومات   .17

 

 سياسة تعارض املصالح:  ( أ

م تقديمها عند طلبها من أن الســــياســــات واإلجراءات التي ســــتتبع ملعالجة تعارض املصــــال  وأي تعارض مصــــال  محتمل و/أو فعلي ســــيت

 الجمهور أو أي جهة رسمية دون مقابل.

 

 املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة:  (ب

يقر املشـــــــــترك واملشـــــــــترك املحتمل ويوافق على انه يجوز ملدير الصـــــــــندوق الدخول في ترتيبات العمولة الخاصـــــــــة، بحيث يحصـــــــــل مدير 

إضــافة الى خدمات تنفيذ الصــفقات مقابل العمولة املدفوعة على الصــفقات املوجهة من خالل الصــندوق بموجبه على ســلع وخدمات 

 ذلك الوسيط، ويتعين على مدير الصندوق في هذه الحالة ما يلي:

 أن يقدم الوسيط املعني خدمة التنفيذ بأفضل الشروط. -

 ة معقولة ملصلحة مالكي الوحدات.أنه يمكن اعتبار السلع والخدمات التي يحصل عليها مدير الصندوق بدرج -
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 سيتأكد مدير الصندوق ان أي مبلغ يتم دفعه الى مقدم السلع والخدمات هو مبلغ معقول.  -

 

 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة أو الضريبة إن وجدت:  (ج

 الضريبة:   -1

ضـــريبية متنوعة بعضـــها ينطبق على االســـتثمار في الصـــندوق نفســـه والبعض اآلخر ينطبق  ينطوي االســـتثمار في الصـــندوق على مخاطر

على ظروف معينة قد تكون ذات صـــــلة بمســـــتثمر معين، وســـــوف تؤدي الضـــــرائب التي يتكبدها مالكي الوحدات بالضـــــرورة الى تخفيض 

املســــــــتثمرين املحتملين التشــــــــاور مع مســــــــتشــــــــاريهم العوائد املرتبطة باالســــــــتثمار في الصــــــــندوق وانخفاض في ســــــــعر الوحدة. ويجب على 

ــتثمار في الوحدات وتملكها وبيعا. إن رســـــوم اإلدارة وجميع الرســـــوم املســـــتحقة الى شـــــركة  الضـــــريبين بشـــــأن الضـــــرائب املترتبة على االســـ

 للمواد املنصــــوص عليه
ً
ا في نظام والئحة ضــــريبة األول كابيتال ال تشــــمل ضــــريبة القيمة املضــــافة التي يتم تحميلها بشــــكل منفصــــل وفقا

 القيمة املضافة.

إن الرســـوم والعموالت واملصـــروفات املذكورة في الشـــروط واالحكام ومذكرة املعلومات ال تشـــمل ضـــريبة القيمة املضـــافة وســـيتم تحميل 

 لألســــــــعار املنصــــــــوص عليها في نظام ضــــــــريبة القيمة املضــــــــافة والئحته التنفيذية مع مال 
ً
حظة أن جميع الضــــــــريبة بشــــــــكل منفصــــــــل وفقا

 م.1/1/2018الرسوم والعموالت واملصاريف ستخضع لضريبة القيمة املضافة إبتداء من 

 

 الزكاة -2

ــلوا على مشـــــــــــورة مهنية بخصـــــــــــوص آثار الزكاة على امتالكهم أو حيازتهم أو تصـــــــــــرفهم في وحدات  ــتثمرين املحتملين أن يحصـــــــــ على املســـــــــ

ــتثمرون أنه يجوز   بموجب القانون أن يدفع الزكاة الصـــندوق، كما يجب أن يعلم املسـ
ً
ــا ملدير الصـــندوق إذا لزم األمر وكان ذلك مفروضـ

 .التي تفرض على الصندوق او األصل / األصول من أموال الصندوق، وسيكون كل مستثمر مسؤوال عن دفع الزكاة املترتبة عليه

 

 معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات:  (د

 عقد اجتماع ملالكي الوحدات: الظروف التي ُيدعى فيها إلى  (أ

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات بمبادرة منه. ▪

م طلب كتابي من أمين الحفظ. 10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪
ّ
 ( أيام من تسل

م طلب كتابي من مالك أو أكثر من  (10سيقوم مدير الصندوق بالدعوة لعقد اجتماع مالكي الوحدات خالل ) ▪
ّ
أيام من تسل

 % على األقل من قيمة وحدات الصندوق. 25مالكي الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات:  (ب

الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق  تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات من خالل )اإلعالن في املوقع االلكتروني ملدير  ▪

املالية السعودية )تداول( وب رسال اشعار كتابي( إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل عشرة أيام على األقل من تاريخ 

 على األقل من تاريخ االجتماع 21االجتماع وبمدة ال تزيد عن 
ً
 .يوما

 إال إذا ح ▪
 
% على  25ضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين أو منفردين ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 األقل من قيمة وحدات الصندوق. 

اذا لم يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة، سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الى اجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في  ▪

الية السعودية )تداول( وب رسال اشعار كتابي الى جميع مالكي املوقع االلكتروني ملدير الصندوق واملوقع االلكتروني للسوق امل

 كانت نسبة الوحدات 5الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بخمسة )
ً
 أيا

ً
( أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحا

 املمثلة وقت االجتماع. 

 

 ات:طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحد (ج

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل لتمثيله في االجتماع. ▪

 .يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يملكها وقت االجتماع ▪

  يجوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة   ▪
ً
وفقا

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

 اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار:  (ه

 برغبته في ذلك قبل مدة ال  
ً
ــــــعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا ـــ ــــــندوق فيجب عليه إشــ ـــ ــــــندوق ب نهاء الصــ ـــ إذا رغب مدير الصــ

ـــــرين ) ـــ ـــ ـــــروط واالحكــام ومــذكرة 21تقــل عن واحــد وعشــ ـــ ـــ ـــــنــدوق دون االخالل بــالشــ ـــ ـــ ـــــتهــدف إلنهــاء الصــ ـــ ـــ  من التــاريخ املســ
ً
( يومــا

ية أصــــول الصــــندوق وإبراء ذمة التزاماته وتوزيع عائداته املتبقية  املعلومات الخاصــــة بالصــــندوق، وفي هذه الحالة تتم تصــــف
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من هذه التصـــفية على املشـــتركين من قبل مدير الصـــندوق الذي ســـوف تخضـــع تصـــرفاته في كافة األوقات لألنظمة واللوائح 

 التنفيذية وتوجيهات جهة االختصاص.

 

 إجراءات الشكاوى:  ( و

 الوحدات عند طلبهم بدون مقابل على العنوان التالي ملدير الصندوق:تتاح إجراءات معالجة الشكاوى ملالكي 

 الطابق الثاني –مركز بن حمران التجاري 

)
ً
 شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 012 2840335فاكس:  – 012 2842321هاتف: 

 21553جدة  51536ص.ب: 

ــــبعة ) ــــتثمرين في هيئة  ( أيام عمل، يحق مل7وفي حالة عدم الرد خالل ســ ــــكاوى املســ ــــكواه لدى إدارة شــ الك الوحدات إيداع شــ

ـــــوق املــاليــة، وفي حــال لم يتم الرد خالل ) ـــ ـــ ـــــكوى لــدى الهيئــة يحق ملــالــك الوحــدات إيــداع 90الســ ـــ ـــ  من تــاريخ إيــداع الشــ
ً
( يومــا

يداعها لدى اللجنة قبل الشـكوى لدى لجنة الفصـل في منازعات األوراق املالية إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشـكوى بجواز ا

 انقضاء املدة.

 

 الجهة املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االستثمار:  (ز

ـــــل في  ــتثمار هي لجنة الفصــ ـــ ــناديق االســ ـــ ــتثمار في صــ ـــ ــ ي من أو عن االســ ـــ ــة بالنظر في أي نزاع ناالــ ـــ ــائية املختصــ ـــ ان الجهة القضــ

 منازعات األوراق املالية.  

 

 الوحدات:  ملالك املتاحة تنداتاملس قائمة (ح

 شروط وأحكام الصندوق. -1

 ملخص املعلومات الرئيس ي.  -2

 (.اإلدارة  مجلس أعضاء وعقود – الحفظ أمين عقد – القانوني املحاسب عقد) فيها املذكورة  والعقد املعلومات مذكرة  -3

 القوائم املالية. -4

 

 ملكية أصول الصندوق: ( ط

  أو الصندوق  ملدير وليس(. مشاعة ملكيةمجتمعين ) الوحدات ملالكي مملوكة" مرابحات األول بالريال السعودي  صندوق " أصول  تعد

  أو الصندوق  أصول  في مصلحة أّي  املوزع أو املشورة  مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أو الباطن من  الصندوق  مدير

 الباطن  من  الحفظ  أمين  أو  الحفظ  أمين  أو  الباطن  من   الصندوق   مدير  أو  الصندوق   مدير  كان  إذا  إال  األصول،  بتلك  يتعلق  فيما  مطالبة

  املوزع  أو املشورة  مقدم أو
ً
  كان أو ملكيته، حدود في  وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

ً
  الئحة  أحكام بموجب املطالبات بهذه  مسموحا

فت  االستثمار صناديق
ُ
 . بالصندوق  الخاصة املعلومات الصندوق ومذكرة  وأحكام شروط  في عنها وأ

 

-يطلبها  أي معلومة أخرى معروفة او ينبغي ان يعرفها مدير الصندوق او مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول و قد ( ي

مالكي الوحدات الحاليون او املحتملون او مستشاروهم املهنيون او من املتوقع ان تتضمنها مذكرة  -بشكل معقول 

 املعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار بناًء عليه:

 .يوجد ال

 

كر  ( ك
ُ
وافقت عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذ ت في سياسات أي إعفاءات من قود الئحة صناديق االستثمار 

 االستثمار وممارساته:

 يوجد. ال

 

 سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت: (ل

يفوض مالكي الوحدات مدير الصندوق ملمارسة جميع حقوق املستثمرين بما في ذلك حقوق التصويت وحضور الجمعيات العمومية 

ستثمر فيها.
ُ
 للشركات امل
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 إضافية: معلومات   .18

مدركا أن االشتراك في أي وحدة من هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ نقدي لدى   يكون  أن  الوحدات مالك على .1

 بنك محلي.

 

مدركا أن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلبات استرداد الوحدات بسعر االشتراك، وأن قيمة  يكون  أن  الوحدات مالك على .2

 .الوحدات وإيراداتها عرضة للصعود والهبوط

 

فئات رئيسية )صفقات مرابحة، صكوك إسالمية والصناديق املشابهة( بينما تنقسم  3يتم تقسيم استثمارات الصندوق الى   .3

 منهجية تصنيف األطراف النظيرة الى محلية وخليجية.  

 

ون مع أطراف يقر مدير الصندوق بأن جميع استثمارات الصندوق في صفقات املرابحة خارج اململكة العربية السعودية ستك .4

 خاضعة لتنظيم ورقابة جهات تنظيمية مماثلة ملؤسسة النقد العربي السعودي. 

 

 إقرار من مالك الوحدات:  .19

لقد قمت/قمنا باالطالع على شروط واحكام الصندوق ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة 

 الوحدات التي اشتركت/اشتركنا فيها:بالصندوق، واملوافقة على خصائص 

 

 االسم:

 

     التوقيع:

 التاريخ :
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 السعودي بالريال األول مرابحات صندوق 
Alawwal Saudi Riyal Murabaha   

 عاماً(  طرحا  مطروح  مفتوح النقد أسواق )صندوق

 

 ملخص المعلومات الرئيسة 

 

مرابحات األول   بصندوق  الخاصة األخرى  واملستندات املعلومات ومذكرة  الصندوق  واحكام شروط قراءة  املحتملينعلى املستثمرين  يجب

  الصندوق،شك في مدى مالئمة هذا  هناك  كان حال وفي بالصندوق، يتعلق  استثماري  قرار  أي  اتخاذ قبل تامة ودقة   بعناية بالريال السعودي 

 ثمر املحتمل استشارة أحد املستشارين املاليين املستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.فانه يجب على املست
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 ملخص املعلومات:
 

 املعلومات الرئيسية حول صندوق االستثمار: (أ

 أسم الصندوق ونوعه:  (1

  طرحا مطروح مفتوح النقد أسواق صندوق   Alawwal Saudi Riyal Murabahaالسعودي  بالريال األول  مرابحات صندوق 
ً
 عاما

 

 موجز أهداف الصندوق االستثمارية: (2

 السعي مع ( شهر سايبور  وهو) للصندوق  املقارن  املؤشر  عن تزيد  عوائد تحقيق  خالل من املال رأس تنمية في يهدف الصندوق 

 . بالصندوق  املال رأس  على للمحافظة
 

 موجز سياسات استثمار الصندوق وممارستها:  (3

 الصكوك وفي والخليجية، املحلية بالبنوك الخزينة إدارات خالل من السلع في املرابحة صفقات في أصوله الصندوق  يستثمر

 املرخصة لتحقيق أهدافه. املالية الشركات لدىوصناديق املتاجرة بالسلع  املرابحة صناديق وفي اإلسالمية،

 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في الصندوق:  (4

  ويتأثر النفط من الدخل على كبير  بشكل  يعتمد وهو الناشئة االقتصادات من السعودي االقتصاد: االقتصادية املخاطر  (10

  الصندوق  أسعار تتأثر وبالتالي أسعاره، بتذبذب
ً
 .تباعا

  من املتوقعة النتائج عن املحققة الفعلية  النتائج اختالف ملخاطر الصندوق  يتعرض قد: االستثمار مجال مخاطر  (11

 . الصندوق  استثمارات

 التسديد على السلع لصفقات املرابحة عقود في الثاني الطرف قدرة  عدم املخاطر هذه  تشمل: السداد عن التوقف مخاطر  (12

  تصنيف ذات  أطراف مع إال مرابحة عمليات أي ينفذ أو يستثمر لن الصندوق  أن  بالعلم األخذ مع. عليه املتفق الوقت في

  املشهورة  االئتمان وكاالت تصنيف حسب وذلك مرتفع ائتماني
ً
 في املعايير  هذه   وجود ومع  وموديز، بورز أند ستاندرد  مثل عامليا

 .  كان سبب ألي استبعادها يمكن ال املخاطر هذه  أن إال املرابحة عمليات في معها الدخول  املزمع األطراف اختيار

  يوجد ال: الصكوك مخاطر  (13
ً
  مبالغ استالم سيتم بأنه ضمان أي يوجد ال أنه كما.  الصكوك لتداول  ثانوي  سوق  حاليا

 . سداد تاريخ  كل في الصكوك موجد يدفعها والتي الصكوك لحملة املستحقة النقدية التوزيعات

  استثمارات من املتوقعة العوائد في تغيير  حدوث إلى يؤدي قد مما( السايبور ): املحلي الفائدة سعر  تقلبات مخاطر  (14

 .  الصندوق 

  فأن وبالتالي كبير، بشكل البشري  العنصر على استثماري  مدير أي شأن شأنه  الصندوق  مدير يعتمد: اإلدارة مخاطر  (15

   يتأثر قد الصندوق 
ً
  املستوى  على بدائل توفير  وصعوبة الصندوق  بأعمال املرتبطين واملوظفين التنفيذيين املدراء بخسارة  سلبا

 . القصير  املدى على الخبرة  من ذاته

  أنظمة أن إال العمالء، أصول  وحفظ  الصندوق  إدارة  في التقنية استخدام على  الصندوق  مدير يعتمد: التقنية مخاطر  (16

 املشددة  األمنية االحتياطات من الرغم على كلي أو جزئي تعطل أو فيروسات أو اختراق لعمليات تتعرض قد لديه املعلومات

 .لديه املتبعة

 العمالت  هي  الصـــــــندوق  مدير  قبل  من بها  االســـــــتثمار  املســـــــتهدف العمالت  أن: الخليجية العمالت صـــــــرف  ســـــــعر  تغير  مخاطر  (17

  كالدوالر األخرى   الرئيســــــــية بالعمالت ارتباطها  متل كثيرة  عوامل على  يعتمد العمالت تلك  صــــــــرف  ســــــــعر  وان  الرئيســــــــية الخليجية

 عند التقلبات تلك  مخاطر االعتبار  بعين األخذ  املستثمر  على  فيجب وبالتالي وغيرها اإلجمالي املحلي  والناتج  اقتصادها قوة   ومدى

 االستثمار.

   اململكة  قامت :الضـــــرائب بفرض املرتبطة املخاطر  (18
ً
ـــافة القيمة  ضــــــريبة بتطبيق مؤخرا  عام من ابتداء تطبيقها تم والتي  املضـــ

 بدورها  ســــتؤثر العامة والتي  الصــــناديق على  واملســــتحقة ،%5 بمقدار  واملصــــاريف  والعموالت  واألتعاب الرســــوم جميع على 2018

 .الوحدات مالكي على
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 البيانات السابقة املتعلقة بأداء الصندوق:  (5

 العائد الكلي:  ( أ

 سنوات 5 سنوات 3 منذ التأسيس املدة 

 % 11.35 % 7.40 % 18.69 الصندوق 

SIBOR 12.93 % 6.59 % 8.66 % 

 

 : السنوية العائدات إجمالي (ب

 

 أداء الصندوق مقارنة باملؤشر االسترشادي:  (ج

 

 مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب:  (6

 

 

 مالحظة جميع الرسوم في الجدول أعاله قبل إضافة ضريبة القيمة املضافة إليها  •

 

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 ةسنال

 % 3.52 % 2.25 % 1.46 % 2.30 % 1.36 % 1.51 % 0.91 % 1.73 % 1.06 % 0.66 % 0.52 الصندوق 

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 م2011 م2010 م2009 ةسنال

 % 3.52 % 2.25 % 1.46 % 2.30 % 1.36 % 1.51 % 0.91 % 1.73 % 1.06 % 0.66 % 0.52 الصندوق 

SIBOR 0.91 % 0.74 % 0.69 % 0.92 % 0.95 % 0.94 % 0.88 % 2.07 % 1.81 % 2.27 % 2.51 % 

 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 أتعاب اإلدارة 
0.5 % 

ً
  أساس على تقويم يوم كل تحتسب  الصندوق، أصول  صافي من قيمة سنويا

 . سنوي 

 %0.06 أتعاب أمين الحفظ 
ً
 . ريال 80,000وبحد أدنى  الصندوق  أصول  قيمة صافي من سنويا

  مقطوع مبلغريال  22,000 أتعاب املحاسب القانوني 
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

  مقطوع مبلغ ريال 00001, الشرعية الهيئة أتعاب
ً
 الصندوق  أصول  صافي قيمة من وُيدفع سنويا

مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  

 املستقلين 
  سعودي  ريال ألف 150 وبحد أقص ى%( 0.18)

ً
 . سنويا

 وُيدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  7,500مبلغ  رسوم رقابية
ً
 ريال سعودي سنويا

رسوم نشر معلومات الصندوق على  

 موقع تداول  
 وُيدفع من قيمة صافي أصول الصندوق  5,000مبلغ 

ً
 ريال سعودي سنويا

 مصاريف أخرى 

 %(.0.23) الصندوق  عمليات  مع التعامل يتطلبها أخرى  مصروفات أي-

رسوم ضريبة القيمة املضافة: سيتم تطبيقها حسب الالئحة التنفيذية لضريبة   -

 من القيمة امل
ً
 م.2018يناير  1ضافة اعتبارا

  للصناديق املالية القوائم إلعداد خارجي مستشار تكاليف ريال8,500 -

 واحدة   مرة  تدفع م2018 العام من ابتداء IFRS  الدولية للمعايير  وفقا االستثمارية

 فقط 
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 االحتساب طريقة  نوع الرسوم 

 .اولي اشتراك رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال رسوم االشتراك

 . استرداد رسوم أي الصندوق  مدير يتقاض ى ال االسترداد رسوم 

 ال ينطبق رسوم نقل امللكية 

 

 مكان وكيفية الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق ومستنداته: (ب

 الصندوق من الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق من خالل الطرق التالية:يمكن لعمالء 

    +(96612) 2842321هاتف:االتصال بمدير الصندوق  .1

 Customer.Service@alawwalcapital.comارسال بريد الكتروني ملدير الصندوق:  .2

( شارع- جدة  :زيارة مقر مدير الصندوق 
ً
 الثاني الدور  ــ التجاري  حمران بن مبنى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال الخاصة به: (ج

 (14178-37( ترخيص هيئة السوق املالية رقم )4030170788)شركة األول كابيتال، سجل تجاري رقم 

( شارع- جدة 
ً
 الثاني الدور  ــ التجاري  حمران بن مبنى ــ األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية سابقا

 www.alawwalcapital.com  املوقع االلكتروني: ،+(96612) 2840335فاكس +(، 96612) 2842321هاتف:

 

 اسم وعنوان أمين وبيانات االتصال الخاصة به: (د

 الشاطئ  حي  الكورنيش، طريق بارك، بزنس كوارترز  هيد ذا  برج كابيتال إتقان

 + ٩٦٦  ١٢  ٥١٠  ٦٣٠٣٠: هاتف  ٢١٤٨٢ جدة  ،٨٠٢١:  بريد صندوق 

     www.itqancapital.com:  اإللكتروني املوقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kholud@alawwalcapital.com
http://www.alawwalcapital.com/
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